RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 23 DE MARZO DE 2018

Actas
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 2/18, do 23 de febreiro.
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, do 20 de febreiro
de 2018 ao 19 de marzo de 2018.
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística
3.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
a Universidad Internacional Menéndez Pelayo correspondente á subvención
nominativa concedida para financiar os Cursos na sede da Coruña no ano 2017.
Comisión de Deportes e Mocidade
4.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
o Hóckey Club Liceo de La Coruña correspondente á subvención nominativa
concedida para financiar a participación na OK Liga e na Copa de Europa de hóckey,
no ano 2017.
5.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña
e o Club Universitario Ferrol correspondente á subvención nominativa para financiar a
participación na liga feminina de baloncesto no ano 2017, na Copa Raíña e no Título
Play offs.
6.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
o Club Básquet Coruña correspondente á subvención nominativa concedida para
financiar a participación na competición LEB Ouro, no ano 2017.
7.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña
e o Santiago Futsal correspondente á subvención nominativa concedida para financiar
a participación na 1ª División de Fútbol Sala no ano 2017.
8.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña
e a Fundación Rácing Club Ferrol, correspondente á subvención nominativa
concedida para financiar a "Escola deportiva: Promover, apoiar e difundir o deporte
base" durante o ano 2017.
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente
9.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2018. Segunda fase:
mellora do firme con MBQ na DP 4307 Malpica a Ponteceso e mellora do firme con
MBQ na DP 2403 Cerceda a Xesteda.
10.-Aprobación do Plan de vías provinciais 2018, segunda fase e inicio dos trámites
para a expropiación dos bens e dereitos necesarios para execución das obras.

11.-Aprobación da cuarta modificación das bases reguladoras do Plan provincial de
medio ambiente (PMA).
12.-Aprobación do inicio do expediente de expropiación forzosa con trámite de
urxencia para ocupar os bens e dereitos necesarios pola execución das obras
incluídas no proxecto mellora da intersección da estrada DP 1703 Espíritu Santo a
Frais pq 2+500 coa estrada AC 214 Guísamo-Sigrás (Bergondo)
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento
13.-Aprobación do convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña
e o Instituto Municipal Coruña Espectáculos do Concello da Coruña para a utilización
e xestión compartida do Teatro Colón.
14.-Aprobación da modificación da composición da Mesa de Contratación
Permanente da Deputación Provincial da Coruña designada por Resolución da
Presidencia número 39427 do 13 de decembro de 2017.
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios,
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico
15.-Aprobación da segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+Adicional
1/2017 por maior achega provincial
16.-Aprobación do segundo proxecto modificado da obra “Acondicionamento da praza
do colexio de Xuvia” do Concello de Narón, incluída na 4ª e derradeira fase do Plan
de Acción Social (PAS) 2015 (código 2015.3110.0294.0)
17.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Rehabilitación e conservación da
Casa da Cultura de Santa Comba” do Concello de Santa Comba, incluída no Plan de
Acción Social (PAS) 2015 3ª fase (código 2015.3110.0160.0)
18.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Moeche para o financiamento da “Mellora e aforro enerxético da
iluminación pública accesos e arredores da feira”
19.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Teo para o financiamento do investimento “Mellora de accesibilidade en
diversos puntos do Concello de Teo. Fase II”
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
20.-Aprobación da información sobre o período medio de pago a provedores a que se
refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de febreiro de
2018 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 28 de
febreiro de 2018.

21.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria a 28/02/2018 e
proxección a 31/12/2018.
22.-Dar conta da liquidación do orzamento do exercicio 2017 do Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña.
23.-Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 2/2018.
24.-Tomar coñecemento do informe sobre os recursos provinciais asignados a
concellos e outras entidades locais da provincia, así como a entidades, persoas
físicas ou xurídicas no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de
decembro de 2017.
25.-Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal nº 3 reguladora da taxa
por expedición de documentos, actividades administrativas e dereitos de exame,
apartado 9 do artigo 6.
26.-Dar conta dos plans orzamentarios a medio prazo 2019-2021.
27.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia núm. 7.639 do 28/02/2018
sobre nomeamento de persoal eventual.
28.-Dar conta da liquidación consolidada do orzamento do exercicio 2017 da
Deputación Provincial da Coruña e a do Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña.
29.-Aprobar a proposta da Presidencia sobre o informe de resolución de
discrepancias a que se refire o artigo 218.1 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais.
30.- Aprobación inicial do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial da Coruña.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS
-Moción dos Grupos provinciais do Partido Popular, Partido Socialista de GaliciaPSOE, Bloque Nacionalista Galego, Marea Atlántica, Compostela Aberta e Alternativa
dos Veciños relativa ao Pazo de Meirás.
-Moción dos Grupos provinciais de Compostela Aberta e Marea Atlántica en defensa
do sistema público de pensións.
ROGOS E PREGUNTAS

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 2/18, DO 23 DE
FEBREIRO.
Apróbase a acta da sesión anterior, número 2/18, do 23 de febreiro.

2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA
PRESIDENCIA, DO 20 DE FEBREIRO DE 2018 AO 19 DE MARZO DE 2018.
A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia,
do 20 de febreiro de 2018 ata o 19 de marzo de 2018.

3.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E A UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ
PELAYO CORRESPONDENTE Á SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA PARA
FINANCIAR OS CURSOS NA SEDE DA CORUÑA NO ANO 2017.
1.- Aprobar a concesión dunha subvención nominativa, por importe de 50.272,00 €, á
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para financiar os Cursos na sede da
Coruña no ano 2017, cun orzamento subvencionado de 62.840,00 €, de acordo co
texto do convenio que se achega.
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no parágrafo anterior levántase a nota de reparos emitida
pola Intervención da Deputación no seu informe do 6 de marzo de 2018.
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2018, autorice o
correspondente Orzamento.
“Convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e a Universidad
Internacional Menéndez Pelayo para subvencionar os Cursos na sede da
Coruña no ano 2017.
Na Coruña,
REUNIDOS

Dona Goretti Sanmartín Rei, deputada de Cultura e Normalización Lingüística, en
virtude da resolución da Presidencia núm. 29081, do 23 de decembro de 2015, pola
que se lle delega competencia para asinar convenios da súa área
Don Emilio Lora-Tamayo D´Ocón, en nome e representación da UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (entidade con NIF Q2818022B e domicilio
social en Isaac Peral, 23, 28040 Madrid), na súa calidade de reitor magnífico, que
actúa facultado polo seu nomeamento realizado por Real decreto 1002/2017, do 24
de novembro (BOE do 25 de novembro) e facendo uso das atribucións que ten
conferidas polo artigo 12 do Estatuto da Universidade, aprobado por Real decreto
331/0220, do 5 de abril (BOE do 12 de abril).
EXPOÑEN
Que, segundo o disposto no convenio de cooperación subscrito o 10 de xullo de 1982,
a Deputación da Coruña vén colaborando económica e institucionalmente coas
actividades docentes e culturais que a Universidade Internacional Menéndez Pelayo
desenvolve cada ano na Coruña.

Que, como parte da súa política de fomento en materia de educación e, de acordo co
disposto no art. 118.d) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de
Galicia, o Pleno da Deputación, aprobou incluír no EMC 5/2017 unha subvención
nominativa para o financiamento dos Cursos na sede da Coruña no ano 2017.
Para tal efecto e dado o interese coincidente de ambas as dúas partes, a Deputación
Provincial da Coruña e a Universidade Internacional Menéndez Pelayo acordan
subscribir o presente convenio de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de concesión dunha
subvención nominativa da Deputación Provincial da Coruña á Universidade
Internacional Menéndez Pelayo (NIF: Q2818022B) para financiar os Cursos na sede
da Coruña no ano 2017 de acordo co seguinte programa:

1. A innovación na Administración Pública
A Coruña
Do 9 ao 10 de outubro
Manuel Arenilla
2. Xeroperformance - Workshop
A Coruña
24-26 de outubro
Paulo Bruscky
3. O futuro do Protocolo Oficial Español
A Coruña
26 e 27 de Outubro
Rafael Vidal Gómez de Travecedo
4. Coordinación ante grandes aglomeraciones
A Coruña
30 e 31 de outubro
Roberto Lage Regal
5. Políticas Públicas e Servizos Sociais
A Coruña
9 e 10 de novembro
Victoria de Dios Viéitez
6. O rol das políticas urbanas e do urbanismo nos próximos vinte anos
A Coruña
Do 20 ao 21 de novembro
Almudena Fernández Carballal
7. Obesidade, epidemia do século XXI
A Coruña

Do 27 ao 28 de novembro
Felipe Casanueva
8. Pensar con sons, sinfonismo galego
A Coruña
11 e 12 de decembro
Director: Rafael López López
9. Ciclo de Conferencias Talento e Sociedade
Fundación Barrié
O Prodixio Social da Linguaxe
16 de outubro
Darío Villanueva
Innovación aberta: Oportunidades para o descubrimento de fármacos
13 de novembro
Mabel Loza
Retos e oportunidades para uns novos alimentos seguros e saudables na
Unión Europea
18 de decembro
Andreu Palou
II.- Orzamento da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.
As actividades realizaranse de acordo co seguinte orzamento:
Gastos
Directos:
Honorarios de profesores
Aloxamento e manutención
Viaxes de profesores
Publicidade e difusión
Reprografía e material
Total directos
Indirectos:
Limpeza
Persoal actividades
Total indirectos
Total gastos
Ingresos:
Achegas doutras entidades
Ingresos establecidos por matrículas
Total ingresos

30.340.9.420.9.680.3.800.2.400.55.640.1.300.5.900.7.200.62.840.0.5.000.5.000.-

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 50.272,00 €, o que
representa unha porcentaxe do 80,00 %.

A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria
que ten consignado o crédito axeitado é suficiente para imputar a totalidade do gasto
correspondente á entidade.
No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total establecido na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80% da cantidade
efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
establecido na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención
non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0612/3269/42390, na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a Universidad Internacional Menéndez Pelayo
obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da
subvención provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto
efectivamente xustificado.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución.1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarias para a execución da actividade corresponderalle á Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades
vinculadas á Universidad Internacional Menéndez Pelayo, nin con calquera outra na
que concorran algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera os 18.000 euros, con carácter
previo á contratación, a Universidad Internacional Menéndez Pelayo deberá solicitar,
polo menos, tres orzamentos a distintos provedores; entre as ofertas recibidas,
deberase elixir unha delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo
xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta
máis vantaxosa economicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.

2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga da Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle aboada á Universidad Internacional Menéndez
Pelayo unha vez que se presente a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita pola persoa responsable da sede da Coruña,
xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación
das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
* Relación clasificada dos gastos realizados, na que se indiquen os acredores co seu
NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de pago; tamén
se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula
segunda.
Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas das
facturas e demais xustificantes de gasto; no caso de que se presenten copias
compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá estenderse unha dilixencia
sobre o orixinal na que se deixe constancia de que foi presentada como xustificante
de gasto para o cobro dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña.
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades
realizadas durante o ano 2017.
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula oitava.
* Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
* Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
* Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira deberán estar rematadas o 31 de decembro de 2017.
2.- Unha vez rematadas as actividades, a Universidad Internacional Menéndez Pelayo
deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do
31 de maio de 2018.

3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro
prazo sen que se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle
un requirimento á Universidad Internacional Menéndez Pelayo para que a presente no
prazo improrrogable de quince días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá á Universidad Internacional Menéndez Pelayo da sanción que, de
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 56ª 6º das de Execución
do Orzamento da Deputación, lle poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola Universidad Internacional Menéndez Pelayo na
documentación subministrada; e se transcorresen máis de catro meses dende a
axeitada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o
importe que lle corresponda, a Universidad Internacional Menéndez Pelayo terá
dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen
dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo
o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- A Universidad Internacional Menéndez Pelayo deberá acreditar, con carácter
previo á sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención,
que se atopa ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do
Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá
autorizar á Deputación para que obteña telematicamente os correspondentes
certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarao esta de oficio.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- A Universidad Internacional Menéndez Pelayo destinará os fondos recibidos ao
pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €,
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a Universidad Internacional Menéndez Pelayo deberá contar, polo
menos, cun rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre

outros, os relativos aos gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto a
esta subvención.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Universidad Internacional Menéndez Pelayo
poderá ser escolleita pola Intervención provincial para a realización dun control
financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos
fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da
actividade e o cumprimento de todas demais obrigas formais e materiais que lle impón
o presente convenio de colaboración.
2.- Asemade, de acordo co establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a Universidad Internacional Menéndez Pelayo queda sometida aos
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou,
no seu caso, segundo o establecido na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos
procedementos de axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a
calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen dende o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións establecidos nas normas citadas.
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 % do
importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses; se o
atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20 %
da subvención outorgada co límite de 150 €.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da subvención
outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción
imporase no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención outorgada, co
límite de 400 €, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a
sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da subvención,
sen que poida superar o importe de 900 €.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a

identificación da Universidad Internacional Menéndez Pelayo serán remitidos á
Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional
de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido
respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o establecido na Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á Universidad Internacional Menéndez
Pelayo será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web
dacoruna.gal.
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro
de convenios que depende do Servizo de Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2018 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán realizarse
dende o 1 de xaneiro de 2017.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2018 autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude da Universidad Internacional Menéndez Pelayo, realizada polo
menos dous meses antes da data do fin do prazo, o convenio poderá ser prorrogado
por acordo expreso de ambas as dúas partes, e previos os informes preceptivos da
Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da
Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle á Presidencia da Deputación, logo dos informes
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.

3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.”

4.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O HÓCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA
CORRESPONDENTE Á SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA PARA
FINANCIAR A PARTICIPACIÓN NA OK LIGA E NA COPA DE EUROPA DE
HÓCKEY, NO ANO 2017.

1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 15 de febreiro de 2018.
2.- Conceder unha subvención nominativa ao Hóckey Club Liceo de La Coruña, por
importe de 100.000,00 €, concedida para financiar a participación na OK Liga e na
Copa de Europa de Hóckey no ano 2017, cun orzamento subvencionado de
125.000,00 €, de acordo co texto que se achega.
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2018, autorice o
correspondente Orzamento.
"Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Hóckey
Club Liceo de La Coruña correspondente á subvención nominativa concedida
para financiar a participación na OK Liga e na Copa de Europa de Hóckey, no
ano 2017
Na Coruña,
REUNIDOS

D. José García Liñares, deputado de Deporte e Mocidade, en virtude da Resolución
da Presidencia número 2015/15671 e 2015/16642, pola que se lle delega
competencia para asinar convenios da súa area.
D. Eduardo Lamas Sánchez, presidente do Hóckey Club Liceo de La Coruña

MANIFESTAN
Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente
convenio.
Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promocionen a

práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento do
deporte
Que o Hóckey Club Liceo de La Coruña é unha entidade dedicada a realizar
programas de apoio e fomento do deporte na provincia.
En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e o
Hóckey Club Liceo de La Coruña coa finalidade de fixar as condicións da súa
colaboración, acordan formalizar o presente convenio de colaboración, de acordo
coas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e o Hóckey Club Liceo de La Coruña
(CIF:G15075278 ) para financiar a participación na OK Liga e na Copa de Europa
de Hóckey, no ano 2017
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.
O Hóckey Club Liceo de La Coruña desenvolveu as actividades programadas,
segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento:

CONCEPTO
Gastos de persoal: soldos e salarios (deportistas e técnicos)
Desprazamentos e competicións (viaxes, estancias, traslados)
Gastos federativos ( dereitos de participación, xestión, etc.)
Técnicos deportivos (profesionais e outros profesionais médicos)
Gastos xerais e de administración
Material deportivo (roupa, sticks, guantes, xeonlleiras, etc.)
Gastos categorías inferiores ( participación en competicións de ámbito
autonómico, desprazamentos, licenzas, mutualidades )
Total

IMPORTE
65.500,00 €
23.500,00 €
16.000,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
125.000,00 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 100.000,00 €, o que
representa unha porcentaxe do 80,00%.
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
correspondente á entidade.

No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total establecido na
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80,00 % da
cantidade efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
establecido na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención
non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0612/341.1/481 na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que o Hóckey Club Liceo de La Coruña obteña para a
mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención
provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente
xustificado.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución.1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarias para a execución da actividade corresponderalle ao Hóckey Club Liceo
de La Coruña.
De conformidade co establecido no artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, se autoriza ao Hóckey Club Liceo de La Coruña para que
poida concertar a execución total ou parcial das actividades obxecto da subvención
con persoas socias da entidade, cando os servizos teñan que serlles encomendados
pola súa especialización e idoneidade para o correcto desenvolvemento das
actividades.
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera 18.000,00€, con carácter previo á
contratación, o Hóckey Club Liceo de La Coruña deberá solicitar polo menos tres
orzamentos a distintos provedores; entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha
delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse
expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis
vantaxosa economicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberá constar sempre o
financiamento da Deputación Provincial da Coruña.

2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga do Hóckey Club Liceo de La Coruña
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle aboada ao Hóckey Club Liceo de La Coruña unha
vez que se presente a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do Hóckey Club Liceo de
La Coruña xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
.- Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), no que se indiquen
os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso,
datas de pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula SEGUNDA.
.- Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas
das facturas e demais xustificantes de gasto, que deberán estar comprendidas entre o
1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
.- No caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa
deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que
foi presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención outorgada
pola Deputación da Coruña.
.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula OITAVA.
.- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
.- Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
.- Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira rematan o 31 de decembro de 2017
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Hóckey Club Liceo de La Coruña deberá
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de
outubro de 2018.
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro
prazo sen que se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle
un requirimento ao Hóckey Club Liceo de La Coruña para que a presente no prazo
improrrogable de quince días.

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá ao Hóckey Club Liceo de La Coruña da sanción que, de conformidade
co disposto na Lei de subvencións e na Base 55ª.6º das de Execución do Orzamento
da Deputación, lle poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada polo Hóckey Club Liceo de La Coruña na
documentación subministrada.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda,
ao Hóckey Club Liceo de La Coruña terá dereito ao aboamento dos xuros de mora,
ao tipo de xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses
ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- O Hóckey Club Liceo de La Coruña deberá acreditar, con carácter previo á
sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se
atopa ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado,
coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á
Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarao esta de oficio.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- O Hóckey Club Liceo de La Coruña destinará os fondos recibidos ao pagamento
dos xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 €,
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, o Hóckey Club Liceo de La Coruña deberá contar polo menos cun
rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os
relativos aos gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto desta
subvención.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de

xuño, de subvencións de Galicia, o Hóckey Club Liceo de La Coruña poderá ser
escolleita pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento
de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2.- Asemade, de acordo co establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o Hóckey Club Liceo de La Coruña queda sometida aos
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou,
no seu caso, segundo o establecido na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos
procedementos de axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a
calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen dende o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións establecidos nas normas citadas.
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10% do
importe da subvención co límite de 75,00€ se o atraso non excede de tres meses; se
o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20%
da subvención outorgada co límite de 150,00€.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10% do importe da subvención
outorgada co límite de 75,00€; se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción
imporase no seu grao medio e será do 20% do importe da subvención outorgada, co
límite de 400,00€, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a
sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30% do importe da subvención, sen
que poida superar o importe de 900,00€.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación do Hóckey Club Liceo de La Coruña serán remitidos á Intervención
xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de
Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto
á protección dos datos de carácter persoal, segundo o establecido na Lei orgánica
15/1999, do 13 de decembro.

2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Hóckey Club Liceo de La Coruña será
publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de outubro de 2018 e
terá efectos retroactivos, xa que as actividades contempladas nel foron realizadas
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2018, autorice o correspondente Orzamento.
2.-Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle á Presidencia da Deputación, previos os informes
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.”

5.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CLUB UNIVERSITARIO FERROL
CORRESPONDENTE Á SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA FINANCIAR A
PARTICIPACIÓN NA LIGA FEMININA DE BALONCESTO NO ANO 2017, NA COPA
RAÍÑA E NO TÍTULO PLAY OFFS.
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 15 de febreiro de 2018.
2.- Aprobar o convenio co Club Universitario Ferrol correspondente á subvención
nominativa, por importe de 60.000,00 €, concedida para financiar a participación na
liga feminina de baloncesto no ano 2017, na Copa Raíña e no Título Play offs, cun
orzamento subvencionado de 75.000,00 €, de acordo co texto que se achega.
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2018, autorice o
correspondente Orzamento.
"Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Club
Universitario Ferrol correspondente á subvención nominativa concedida para
financiar a participación na liga feminina de baloncesto no ano 2017, na Copa
Raíña e no Título Play offs.
Na Coruña,
REUNIDOS

D. José García Liñares, deputado de Deporte e Mocidade, en virtude da Resolución
da Presidencia número 2015/15671 e 2015/16642, pola que se lle delega
competencia para asinar convenios da súa area.
D. Leopoldo Ibáñez Santiago, presidente do Club Universitario Ferrol
MANIFESTAN
Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente
convenio.
Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promocionen a
práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento do
deporte

Que o Club Universitario Ferrol é unha entidade dedicada a realizar programas de
apoio e fomento do deporte na provincia.
En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e o
Club Universitario Ferrol, coa finalidade de fixar as condicións da súa colaboración,
acordan formalizar o presente convenio de colaboración, de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e o Club Universitario Ferrol (CIF:G15659261)
para financiar a participación na liga feminina de baloncesto no ano 2017, na
Copa Raíña e no Título Play offs.
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.
O Club Universitario Ferrol desenvolve as actividades programadas, segundo se
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:
Concepto
Importe
Nóminas de oito xogadoras e adestrador meses xaneiro34.350,00 €
abril
Seguridade social a cargo do club de xaneiro.abril
11.350,00 €
Dereitos arbitrais, axudas de custe e transporte
colexiados
Licenzas, mútua, canon FIBA xogadoras
Autobuses e avións desprazamentos
Preparación física xogadoras
Total orzamento

15.050,00 €
2.650,00 €
9.200,00 €
2.400,00 €
75.000,00 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 60.000,00 €, o que
representa unha porcentaxe do 80,00%.
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
correspondente á entidade.

No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total establecido na
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80,00 % da
cantidade efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
establecido na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención
non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0612/341.1/481 na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que o Club Universitario Ferrol obteña para a mesma
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución.
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarias para a execución da actividade corresponderalle ao Club Universitario
Ferrol.
De conformidade co establecido no artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, se autoriza ao Club Universitario Ferrol para que poida
concertar a execución total ou parcial das actividades obxecto da subvención con
persoas socias da entidade, cando os servizos teñan que serlles encomendados pola
súa especialización e idoneidade para o correcto desenvolvemento das actividades.
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera 18.000,00€, con carácter previo á
contratación, o Club Universitario Ferrol deberá solicitar polo menos tres
orzamentos a distintos provedores; entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha
delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse
expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis
vantaxosa economicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberá constar sempre o
financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga do Club Universitario Ferrol

VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle aboada ao Club Universitario Ferrol unha vez que
se presente a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do Club Universitario
Ferrol xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
.- Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), no que se indiquen
os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso,
datas de pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula SEGUNDA.
.- Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas
das facturas e demais xustificantes de gasto, que deberán estar comprendidas entre o
1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
.- No caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa
deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que
foi presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención outorgada
pola Deputación da Coruña.
.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula OITAVA.
.- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
.- Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
.- Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira rematan o 31 de decembro de 2017
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Club Universitario Ferrol deberá presentar
a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de outubro de
2018.
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro
prazo sen que se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle
un requirimento ao Club Universitario Ferrol para que a presente no prazo
improrrogable de quince días.

A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá ao Club Universitario Ferrol da sanción que, de conformidade co
disposto na Lei de subvencións e na Base 55ª.6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, lle poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada polo Club Universitario Ferrol na documentación
subministrada.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda,
ao Club Universitario Ferrol terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo
de xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o
momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- O Club Universitario Ferrol deberá acreditar, con carácter previo á sinatura deste
convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se atopa ao día no
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade
Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á Deputación a
que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarse de oficio por esta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- O Club Universitario Ferrol destinará os fondos recibidos ao pagamento dos
xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 €,
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, o Club Universitario Ferrol deberá contar polo menos cun rexistro
cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os relativos aos
gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto desta subvención.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, o Club Universitario Ferrol poderá ser escolleita

pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento
de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2.- Asemade, de acordo co establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o Club Universitario Ferrol queda sometido aos procedementos
de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso,
segundo o establecido na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de
axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro
órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen dende o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións establecidos nas normas citadas.
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10% do
importe da subvención co límite de 75,00€ se o atraso non excede de tres meses; se
o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20%
da subvención outorgada co límite de 150,00€.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10% do importe da subvención
outorgada co límite de 75,00€; se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción
imporase no seu grao medio e será do 20% do importe da subvención outorgada, co
límite de 400,00€, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a
sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30% do importe da subvención, sen
que poida superar o importe de 900,00€.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación do Club Universitario Ferrol serán remitidos á Intervención xeral do
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa
exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos
datos de carácter persoal, segundo o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de
decembro.

2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Club Universitario Ferrol será
publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de outubro de 2018 e
terá efectos retroactivos, xa que as actividades contempladas nel foron realizadas
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2018, autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude do Club Universitario Ferrol realizada polo menos dous meses
antes da data do fin do prazo de vixencia, o convenio poderá ser prorrogado por
acordo expreso de ambas as dúas partes, previos os informes preceptivos da
Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da
Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle á Presidencia da Deputación, previos os informes
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.”

6.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CLUB BÁSQUET CORUÑA CORRESPONDENTE
Á
SUBVENCIÓN
NOMINATIVA
CONCEDIDA
PARA
FINANCIAR
A
PARTICIPACIÓN NA COMPETICIÓN LEB OURO, NO ANO 2017.
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 15 de febreiro de 2018.
2.- Conceder unha subvención nominativa ao Club Básquet Coruña, por importe de
125.000,00 €, concedida para financiar a participación na competición LEB Ouro no
ano 2017, cun orzamento subvencionado de 669.652,52 €, de aprobar o
correspondente convenio de acordo co texto que se achega.
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2018, autorice o
correspondente Orzamento.
"Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Club
Básquet Coruña correspondente á subvención nominativa concedida para
financiar a participación na competición LEB Ouro, no ano 2017
Na Coruña,
REUNIDOS

D. José García Liñares, deputado de Deporte e Mocidade, en virtude da Resolución
da Presidencia número 2015/15671 e 2015/16642, pola que se lle delega
competencia para asinar convenios da súa area.
D. Juan Carlos Fernández Herrero, presidente do Club Básquet Coruña

MANIFESTAN

Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente
convenio.
Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promocionen a
práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento do
deporte

Que o Club Básquet Coruña é unha entidade dedicada a realizar programas de
apoio e fomento do deporte na provincia.
En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e o
Club Básquet Coruña coa finalidade de fixar as condicións da súa colaboración,
acordan formalizar o presente convenio de colaboración, de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e o Club Básquet Coruña (CIF:G15565054 ) para
financiar a participación na competición LEB Ouro, no ano 2017
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.
O Club Básquet Coruña desenvolveu as actividades programadas, segundo se
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:

CONCEPTO
Gastos de participación en competición deportiva (Inscricións, licenzas e
mutuas)
Transportes , desprazamento e aloxamento
Dereitos de arbitraxe
Gastos de persoal (soldos e salarios)
Gastos de persoal (seguridade social)
Gastos de persoal (gastos de contratación)
Teléfono, médicos, equipacións e outros servizos
Gastos xerais 13% sobre gastos da actividade
Total

IMPORTE
44.252,20 €
63.223,93 €
33.309,19 €
313.283,83 €
103.571,38 €
19.140,09 €
15.832,23 €
77.039,67 €
669.652,52 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 125.000,00 €, o que
representa unha porcentaxe do 18,67%.
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
correspondente á entidade.

No caso de que a gasto xustificado non acade o importe total establecido na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 18,67 % da cantidade
efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
establecido na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención
non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0612/341.1/481 na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que o Club Básquet Coruña obteña para a mesma
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución.1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarias para a execución da actividade corresponderalle ao Club Básquet
Coruña.
De conformidade co establecido no artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, se autoriza ao Club Básquet Coruña para que poida concertar
a execución total ou parcial das actividades obxecto da subvención con persoas
socias da entidade, cando os servizos teñan que serlles encomendados pola súa
especialización e idoneidade para o correcto desenvolvemento das actividades.
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera 18.000,00€, con carácter previo á
contratación, o Club Básquet Coruña deberá solicitar polo menos tres orzamentos a
distintos provedores; entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de acordo
con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha
memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa
economicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberá constar sempre o
financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga do Club Básquet Coruña

VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle aboada ao Club Básquet Coruña unha vez que se
presente a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do Club Básquet Coruña
xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación
das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
.- Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), no que se indiquen
os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso,
datas de pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula SEGUNDA.
.- Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas
das facturas e demais xustificantes de gasto, que deberán estar comprendidas entre o
1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
.- No caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa
deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que
foi presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención outorgada
pola Deputación da Coruña.
.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula OITAVA.
.- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
.- Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
.- Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira rematan o 31 de decembro de 2017
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Club Básquet Coruña deberá presentar a
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de outubro de
2018.
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro
prazo sen que se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle
un requirimento ao Club Básquet Coruña para que a presente no prazo
improrrogable de quince días.
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación

aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá ao Club Básquet Coruña da sanción que, de conformidade co disposto
na Lei de subvencións e na Base 55ª.6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, lle poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada polo Club Básquet Coruña na documentación
subministrada.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda,
ao Club Básquet Coruña terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de
xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o
momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- O Club Básquet Coruña deberá acreditar, con carácter previo á sinatura deste
convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se atopa ao día no
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade
Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á Deputación a
que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarao esta de oficio.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- O Club Básquet Coruña destinará os fondos recibidos ao pagamento dos
xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 €,
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, o Club Básquet Coruña deberá contar polo menos cun rexistro
cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os relativos aos
gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto desta subvención.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, o Club Básquet Coruña poderá ser escolleita pola
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que

foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2.- Asemade, de acordo co establecido na lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o Club Básquet Coruña queda sometida aos procedementos de
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso,
segundo o establecido na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de
axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro
órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen dende o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións establecidos nas normas citadas.
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10% do
importe da subvención co límite de 75,00€ se o atraso non excede de tres meses; se
o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20%
da subvención outorgada co límite de 150,00€.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10% do importe da subvención
outorgada co límite de 75,00€; se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción
imporase no seu grao medio e será do 20% do importe da subvención outorgada, co
límite de 400,00€, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a
sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30% do importe da subvención, sen
que poida superar o importe de 900,00€.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación do Club Básquet Coruña serán remitidos á Intervención xeral do
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa
exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos
datos de carácter persoal, segundo o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de
decembro.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á

Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Club Básquet Coruña será publicada no
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de outubro de 2018 e
terá efectos retroactivos, xa que as actividades contempladas nel foron realizadas
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2018, autorice o correspondente Orzamento.
2.-Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao Presidente da Deputación, previos os informes
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.”

7.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O SANTIAGO FUTSAL CORRESPONDENTE Á
SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA PARA FINANCIAR A PARTICIPACIÓN
NA 1ª DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA NO ANO 2017.
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 8 de febreiro de 2018.
2.- Aprobar o convenio co Santiago Futsal correspondente á subvención nominativa,
por importe de 60.000,00 €, concedida para financiar a participación na 1ª División de
Fútbol Sala no ano 2017, cun orzamento subvencionado de 282.000,00 €, de acordo
co texto que se achega.
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o exercicio de 2018, autorice o
correspondente Orzamento.
"Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o
Santiago Futsal correspondente á subvención nominativa concedida para
financiar a participación na 1ª División de Fútbol Sala no ano 2017
Na Coruña,
REUNIDOS

D. José García Liñares, deputado de Deporte e Mocidade, en virtude da Resolución
da Presidencia número 2015/15671 e 2015/16642, pola que se lle delega
competencia para asinar convenios da súa area.
D. Ramón García Seara, presidente do Santiago Futsal

MANIFESTAN
Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente
convenio.
Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promocionen a
práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento do
deporte
Que o Santiago Futsal é unha entidade dedicada a realizar programas de apoio e
fomento do deporte na provincia.

En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e o
Santiago Futsal, coa finalidade de fixar as condicións da súa colaboración, acordan
formalizar o presente convenio de colaboración, de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e o Santiago Futsal (CIF:G15728975) para
financiar a participación na 1ª División de Fútbol Sala no ano 2017
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.
O Santiago Futsal desenvolveu as actividades programadas, segundo se definen na
cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento:
CONCEPTO
Aloxamento e manutención
Desprazamentos
Nóminas
Canon LNFS
Arbitraxes
Servizos médicos
Axencia Tributaria
TGSS
Varios
TOTAL

IMPORTE
18.000,00 €
21.000,00 €
90.000,00 €
35.000,00 €
26.000,00 €
10.000,00 €
23.000,00 €
55.000,00 €
4.000,00 €
282.000,00 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 60.000,00 €, o que
representa unha porcentaxe do 21,28 %.
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
correspondente á entidade.
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total establecido na
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 21,28 % da
cantidade efectivamente xustificada.

2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
establecido na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención
non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0612/341.1/481 na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que o Santiago Futsal obteña para a mesma
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución.1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarias para a execución da actividade corresponderalle ao Santiago Futsal.
De conformidade co establecido no artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, se autoriza ao Santiago Futsal para que poida concertar a
execución total ou parcial das actividades obxecto da subvención con persoas socias
da entidade, cando os servizos teñan que serlles encomendados pola súa
especialización e idoneidade para o correcto desenvolvemento das actividades.
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera os 18.000,00€, con carácter previo
á contratación, o Santiago Futsal deberá solicitar, polo menos, tres orzamentos a
distintos provedores; entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de acordo
con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha
memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa
economicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberá constar sempre o
financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga do Santiago Futsal.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle aboada ao Santiago Futsal unha vez que se
presente a seguinte documentación:

* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do Santiago Futsal,
xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación
das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
.- Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co seu
NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de pago. Tamén
se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula
SEGUNDA.
.- Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas
das facturas e demais xustificantes de gasto, que deberán estar comprendidas entre o
1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
.- No caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa
deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que
foi presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención outorgada
pola Deputación da Coruña.
.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula OITAVA.
.- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
.- Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
.- Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira remataron o 31 de decembro de 2017
2.- Unha vez rematadas as actividades, o Santiago Futsal deberá presentar a
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de outubro de
2018.
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro
prazo sen que se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle
un requirimento ao Santiago Futsal para que a presente no prazo improrrogable de
quince días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá ao Santiago Futsal da sanción que, de conformidade co disposto na Lei
de subvencións e na Base 56ª.das de Execución do Orzamento da Deputación, lle
poida corresponder.

4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da
entidade financeira indicada polo Santiago Futsal na documentación subministrada.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda,
ao Santiago Futsal terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro
legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento
no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- O Santiago Futsal deberá acreditar, con carácter previo á sinatura deste convenio
e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se atopa ao día no
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade
Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á Deputación a
que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinarao esta de oficio.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- O Santiago Futsal destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes
de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 €,
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, o Santiago Futsal deberá contar polo menos cun rexistro cronolóxico
de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os relativos aos gastos
xustificados e aos ingresos declarados con respecto desta subvención.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, o Santiago Futsal poderá ser escolleita pola
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2.- Asemade, de acordo co establecido na lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, o Santiago Futsal queda sometida aos procedementos de

fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso,
segundo o establecido na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de
axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro
órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen dende o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións establecidos nas normas citadas.
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10% do
importe da subvención co límite de 75,00€ se o atraso non excede de tres meses; se
o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20%
da subvención outorgada co límite de 150,00€.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10% do importe da subvención
outorgada co límite de 75,00€; se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción
imporase no seu grao medio e será do 20% do importe da subvención outorgada, co
límite de 400,00€, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a
sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30% do importe da subvención, sen
que poida superar o importe de 900,00€.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación do Santiago Futsal serán remitidos á Intervención xeral do Estado, para
que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva
finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de
carácter persoal, segundo o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención ao Santiago Futsal será publicada no
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal

4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de outubro de 2018 e
terá efectos retroactivos, xa que as actividades contempladas nel foron realizadas
entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2017.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2017, autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude do Santiago Futsal, realizada polo menos dous meses antes da
data do fin do prazo de vixencia, o convenio poderá ser prorrogado por acordo
expreso de ambas as dúas partes, previos os informes preceptivos da Unidade
xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da
Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, de 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle á Presidencia da Deputación, previos os informes
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.”

8.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E A FUNDACIÓN RÁCING CLUB FERROL,
CORRESPONDENTE Á SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA PARA
FINANCIAR A "ESCOLA DEPORTIVA: PROMOVER, APOIAR E DIFUNDIR O
DEPORTE BASE" DURANTE O ANO 2017.
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade,
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada no presente parágrafo levántase a nota de reparos
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 12 de febreiro de 2018.
2.- Aprobar o convenio coa Fundación Rácing Club Ferrol correspondente á
subvención nominativa, por importe de 40.000,00 €, concedida para financiar a
"Escola deportiva: Promover, apoiar e difundir o deporte base" durante o ano 2017,
cun orzamento subvencionado de 50.200,00 €, de acordo co texto que se achega.
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2018, autorice o
correspondente Orzamento.
"Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a
Fundación Rácing Club Ferrol, correspondente á subvención nominativa
concedida para financiar a "Escola deportiva: Promover, apoiar e difundir o
deporte base" durante o ano 2017.
Na Coruña,
REUNIDOS

D. José García Liñares, deputado de Deporte e Mocidade, en virtude da Resolución
da Presidencia número 2015/15671 e 2015/16642, pola que se lle delega
competencia para asinar convenios da súa area.
D.Francisco de Borja Silveira Rey, presidente da Fundación Rácing Club Ferrol

MANIFESTAN
Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente
convenio.
Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promocionen a
práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento do
deporte

Que a Fundación Rácing Club Ferrol é unha entidade dedicada a realizar
programas de apoio e fomento do deporte na provincia.
En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e a
Fundación Rácing Club Ferrol, coa finalidade de fixar as condicións da súa
colaboración, acordan formalizar o presente convenio de colaboración, de acordo
coas seguintes
CLÁUSULAS
I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e a Fundación Rácing Club Ferrol (CIF:
G15884257) para financiar a "Escola deportiva: Promover, apoiar e difundir o
deporte base" durante o ano 2017.

II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.
A Fundación Rácing Club Ferrol desenvolve as actividades programadas, segundo
se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento:
Concepto
Material deportivo non inventariable
Material farmacéutico
Material de oficina
Arrendamentos
Transportes
Primas de seguros (mutualidades, RC...)
Outros servizos (limpeza, mantemento dos campos de fútbol7...)
Soldos
Seguridade social a cargo da entidade
TOTAL

Importe
3.000,00 €
100,00 €
100,00 €
4.500,00 €
20.000,00 €
2.000,00 €
11.500,00 €
7.200,00 €
1.800,00 €
50.200,00 €

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 40.000,00 €, o que
representa unha porcentaxe do 79,68%.
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto
correspondente á entidade.

No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total establecido na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 79,68 % da cantidade
efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento
establecido na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención
non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0612/341.1/481 na que a Intervención provincial ten certificado que
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención
de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a Fundación Rácing Club Ferrol obteña para a
mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención
provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente
xustificado.
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución.1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións
necesarias para a execución da actividade corresponderalle á Fundación Rácing
Club Ferrol.
De conformidade co establecido no artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, se autoriza á Fundación Rácing Club Ferrol para que poida
concertar a execución total ou parcial das actividades obxecto da subvención con
persoas socias da entidade, cando os servizos teñan que serlles encomendados pola
súa especialización e idoneidade para o correcto desenvolvemento das actividades.
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera 18.000,00€, con carácter previo á
contratación, a Fundación Rácing Club Ferrol deberá solicitar polo menos tres
orzamentos a distintos provedores; entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha
delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse
expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis
vantaxosa economicamente.

V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberá constar sempre o
financiamento da Deputación Provincial da Coruña.

2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o
cumprimento desta obriga da Fundación Rácing Club Ferrol
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle aboada á Fundación Rácing Club Ferrol unha vez
que se presente a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Fundación Rácing
Club Ferrol xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio,
coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
.- Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), no que se indiquen
os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso,
datas de pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento
detallado na cláusula SEGUNDA.
.- Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas
das facturas e demais xustificantes de gasto, que deberán estar comprendidas entre o
1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
.- No caso de que se presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa
deberá estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que
foi presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención outorgada
pola Deputación da Coruña.
.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o establecido na cláusula OITAVA.
.- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
.- Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
.- Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están
descritas na cláusula primeira rematan o 31 de decembro de 2017
2.- Unha vez rematadas as actividades, a Fundación Rácing Club Ferrol deberá
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de
outubro de 2018.
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro
prazo sen que se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle

un requirimento á Fundación Rácing Club Ferrol para que a presente no prazo
improrrogable de quince días.
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional
non eximirá á Fundación Rácing Club Ferrol da sanción que, de conformidade co
disposto na Lei de subvencións e na Base 55ª.6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, lle poida corresponder.
4.- O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da
entidade financeira indicada pola Fundación Rácing Club Ferrol na documentación
subministrada.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a
Fundación Rácing Club Ferrol terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao
tipo de xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses
ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
1.- A Fundación Rácing Club Ferrol deberá acreditar, con carácter previo á sinatura
deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que está ao día no
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade
Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á Deputación a
que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinarse de oficio por esta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- A Fundación Rácing Club Ferrol destinará os fondos recibidos ao pagamento
dos xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor; só
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 €,
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle
poidan impor, a Fundación Rácing Club Ferrol deberá contar, polo menos, cun
rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os
relativos aos gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto desta
subvención.

X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Fundación Rácing Club Ferrol poderá ser
escolleita pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento
de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2.- Asemade, de acordo co establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, a Fundación Rácing Club Ferrol queda sometida aos
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou,
no seu caso, segundo o establecido na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos
procedementos de axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a
calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen dende o día no
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.
2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de
sancións establecidos nas normas citadas.
3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10% do
importe da subvención co límite de 75,00€ se o atraso non excede de tres meses; se
o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20%
da subvención outorgada co límite de 150,00€.
4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción
prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10% do importe da subvención
outorgada co límite de 75,00€; se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción
imporase no seu grao medio e será do 20% do importe da subvención outorgada, co
límite de 400,00€, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a
sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30% do importe da subvención, sen
que poida superar o importe de 900,00€.

XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida.
1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións,
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a

identificación da Fundación Rácing Club Ferrol serán remitidos á Intervención xeral
do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións,
coa exclusiva finalidade prevista no dito precepto e co debido respecto á protección
dos datos de carácter persoal, segundo o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13
de decembro.
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á Fundación Rácing Club Ferrol será
publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de outubro de 2018 e
terá efectos retroactivos, xa que as actividades contempladas nel foron realizadas
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que
para o Exercicio de 2018, autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude da Fundación Rácing Club Ferrol realizada polo menos dous
meses antes da data do fin do prazo de vixencia, o convenio poderá ser prorrogado
por acordo expreso de ambas as dúas partes, previos os informes preceptivos da
Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da
Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio
poderá ser obxecto de modificación.
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de
contratos do sector público.
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle á Presidencia da Deputación, previos os informes
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da

dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio
no lugar e data indicados no encabezamento.”

9.-APROBACIÓN DO PLAN DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PROVINCIAIS 2018.
SEGUNDA FASE: MELLORA DO FIRME CON MBQ NA DP 4307 MALPICA A
PONTECESO E MELLORA DO FIRME CON MBQ NA DP 2403 CERCEDA A
XESTEDA.
1.- Aprobar o Plan de CONSERVACION DE VIAS PROVINCIAIS 2018 cun orzamento
total de 664.080,11.- euros, con cargo á aplicación 0410/4531/61900 que se detalla:

CODIGO
DENOMINACÓN
CONCELLO
18.1100.0034.0 DP 4307.- MELLORA DO FIRME CON MALPICA E
MBQ NA DP 4307 MALPICA A
PONTECESO
PONTECESO PQ 0+500 AO 1+500 E
4+000 AO 6+000
18.1100.0035.0 DP 2403.- MELLORA DO FIRME CON CERCEDA
MBQ NA DP 2403 CERCEDA A
XESTEDA PQ 0+340 AO 2+900
TOTAL

PRESUPOSTO
(DEPUTACIÓN FONDOS
PROPIOS),
0410/4531/61900
369.090,27

294.989,84

664.080,11

2.- Expoñer ao público os Proxectos mediante anuncio que se ha publicar no Boletín
Oficial da Provincia nun prazo de dez días para os efectos de reclamacións,
transcorrido o cal sen que estas se produzan, consideraranse definitivamente
aprobados.
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da
Comisión Galega de Cooperación Local para os efectos da coordinación establecidos
nos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local
de Galicia, podéndose proseguir as actuacións unha vez que transcorra o prazo de
dez días sen que se emita ningún informe

10.-APROBACIÓN DO PLAN DE VÍAS PROVINCIAIS 2018, SEGUNDA FASE E
INICIO DOS TRÁMITES PARA A EXPROPIACIÓN DOS BENS E DEREITOS
NECESARIOS PARA EXECUCIÓN DAS OBRAS.
1.- Aprobar o Plan de INVESTIMENTO EN VIAS PROVINCIAIS 2018 SEGUNDA
FASE cun orzamento total de 1.875.845.800.- euros, con cargo á aplicación
0410/4531/60900 que se detalla:

CODIGO
DENOMINACÓN
CONCELLO
18.1110.0003.0 DP 5815 MELLORA DA SEGURIDADE OLEIROS
VIARIA.- AMPLIACION E MELLORA NA
DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400 AO
2+200

PRESUPOSTO
(DEPUTACIÓN FONDOS
PROPIOS),
0410/4531/60900
613.982,24

18.1110.0004.0 DP 6104.- AMPLIACION E MELLORA ORTIGUEIRA
DA ESTRADA DP 6104. CRETA NA AC862 AO PICON. PK 0+000 AO PK
2+400 E RAMAL

999.768,51

18.1110.0005.0 DP 6115.- PAVIMENTACION CON
CARIÑO
MBQ NA DP 6115 DA CERCA Á PRAIA
DE FIGUEROA PQ 0+000 AO 1+170 E
ESSTABILIZACION DE NOIRO EN PQ
1+060 AO 1+160
18.1110.0006.0 DP 1704.- PROXECTO DE EXECUCION CAMBRE
DE MURO DE CONTENCION E
BEIRARRUAS NA DP 1704 CAMBRE A
CARRAL.- PQ 0+670 AO 0+820

125.658,06

TOTAL

136.436,99

1.875.845.800

2.- Iniciar os trámites para a expropiación dos bens e dereitos necesarios para a
execución da seguinte obra:
VALOR DE
EXPROPIACIÓN
(0620/4531/600)
CODIGO
DENOMINACÓN
CONCELLO
18.1110.0004.0 DP 6104.- AMPLIACION E
ORTIGUEIRA
MELLORA DA ESTRADA DP 6104.
CRETA NA AC-862 AO PICON. PK
0+000 AO PK 2+400 E RAMAL

203.312,15

3.- Expoñer ao público os Proxectos mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da
Provincia polo prazo de dez días para os efectos de reclamacións, transcorrido o cal
sen que estas se produzan, consideraranse definitivamente aprobados.
4.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da
Comisión Galega de Cooperación Local para os efectos da coordinación establecidos
nos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local

de Galicia, podéndose proseguir as actuacións unha vez que transcorra o prazo de
dez días sen que se emita ningún informe

11.-APROBACIÓN DA CUARTA MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS
DO PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (PMA).
“Modificar as bases do Plan provincial de medio ambiente (PMA) 2016, no sentido
seguinte:
* Modificación da Base 9ª. XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO
Onde di:
“O prazo para a xustificación das actuacións rematará o día 30 de novembro de
2017, ás 14:00 horas, salvo que se trate de investimentos, en cuxo caso o prazo
rematará o 31 de marzo de 2018, ás 14:00 horas.”
Pasa a dicir:
“O prazo para a xustificación das actuacións rematará o día 30 de novembro de
2017, ás 14:00 horas, salvo que se trate de investimentos, en cuxo caso o prazo
rematará o 30 de xuño de 2018, ás 14:00 horas. ”
* Modificación da “ADDENDA ÁS BASES
Onde di:
“...
... o prazo de remisión da documentación necesaria para a elaboración do Plan
adicional rematará o día 31.03.2018, ás 14:00 horas.
….”
Pasa a dicir:
“...
... o prazo de remisión da documentación necesaria para a elaboración do Plan
adicional rematará o día 30.06.2018, ás 14:00 horas.
….”
* Introdución dunha ADDENDA BIS
Os prazos previstos nestas bases para a contratación, execución e xustificación
dos investimentos, poderán ser obxecto de prórroga mediante resolución do
presidente da Deputación Provincial da Coruña, despois de petición razoada dos
concellos interesados.””

12.-APROBACIÓN DO INICIO DO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA
CON TRÁMITE DE URXENCIA PARA OCUPAR OS BENS E DEREITOS
NECESARIOS POLA EXECUCIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NO PROXECTO
MELLORA DA INTERSECCIÓN DA ESTRADA DP 1703 ESPÍRITU SANTO A
FRAIS PQ 2+500 COA ESTRADA AC 214 GUÍSAMO-SIGRÁS (BERGONDO)
1.- Iniciar o expediente de expropiación forzosa con trámite de urxencia, de
conformidade co disposto no artigo 22.5 da Lei 8/2013 do 28 de xullo de estradas de
Galicia, para ocupar os bens e dereitos necesarios pola execución das obras
incluídas no proxecto MELLORA DA INTERSECCIÓN DA ESTRADA DP 1703
ESPÍRITU SANTO A FRAIS PQ 2+500 COA ESTRADA AC 214 GUÍSAMO-SIGRÁS
(BERGONDO).
2.- Publicar no BOP a relación de afectados e proceder ao levantamento de actas
previas á ocupación.

13.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E O INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS DO CONCELLO DA CORUÑA PARA A UTILIZACIÓN E
XESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN.
1º.- Aprobar o texto do convenio de cooperación entre a Deputación Provincial e o
Instituto Municipal Coruña Espectáculos do Concello da Coruña para a Xestión
Compartida do Teatro Colón.
2º.- Condicionar a aprobación do presente convenio á aprobación definitiva do
expediente de modificación de créditos nº 2/2018, por importe 500.000,00 euros, na
aplicación orzamentaria 0112/3335/46201
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E O INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS (IMCE) DO
CONCELLO DA CORUÑA PARA A XESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN
No pazo provincial da Coruña, … de… de 2018,
REUNIDOS
Dunha parte, DONA MARÍA GORETTI SANMARTÍN REI, vicepresidenta da
Deputación da Coruña, actuando en nome e representación desta Corporación,
segundo delegación conferida para esta sinatura mediante resolución da Presidencia
nº 29081/2015, do 23 de decembro de 2015, e na execución do acordo adoptado polo
Pleno da Corporación, na sesión que tivo lugar o día 23 de marzo de 2018.
Doutra parte, DON XULIO FERREIRO BAAMONDE, alcalde do Concello da Coruña
e presidente do INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS ( en adiante
IMCE), na representación deste organismo autónomo municipal e na execución do
acordo do consello reitor deste organismo aprobado na sesión que tivo lugar o día…,
E seguidamente,
EXPOÑEN
En datas recentes veñen de cumprise vinte e un anos dende que o Pleno da
Deputación adoptou o acordo de adquirir a propiedade do Teatro Colón, espazo
cultural integrado no novo pazo provincial, co fin de destinar o inmoble á prestación
de servizos de carácter sociocultural. Concretamente, logo de aprobarse a adquisición
deste inmoble na sesión plenaria de carácter extraordinario que tivo lugar o día 22 de
febreiro de 1997, así coma o prego de cláusulas administrativas particulares que
habían de rexer o contrato, mediante escritura pública formalizada o día 22 de abril
daquel ano, produciuse a transmisión e o inmoble integrouse no Inventario de Bens e
dereitos desta Corporación, co carácter de ben de dominio público afecto á prestación
de servizos públicos.
Despois de varias obras de rehabilitación integral, así como de adquisición do
equipamento necesario, o Teatro quedou completamente rematado e listo para o uso

a mediados do ano 2005, logo de realizarse un investimento que acadou o importe
total de 12.082.064,59 euros.
Unha vez rehabilitado e equipado, o Pleno decidiu regulamentar as prestacións de
carácter sociocultural co carácter de servizo público provincial, acordando asemade a
forma de xestión indirecta do devandito servizo mediante a adxudicación dun contrato
de concesión administrativa (acordo adoptado na sesión plenaria do 15 de setembro
de 2006). Logo do outorgamento do correspondente contrato, o servizo veuse
prestando en tal réxime concesional no quinquenio 2007-2012. Unha vez rematada a
primeira concesión, de novo se acordou polo Pleno unha segunda licitación para
manter este sistema de xestión, adxudicándose e formalizándose un novo contrato de
concesión administrativa o día 28 de maio de 2012, tamén por un período de cinco
anos, que rematou o 28 de maio de 2017.
Pechado o Teatro durante o tempo imprescindíbel para facer inventario e para as
necesarias accións de mantemento, desde setembro de 2017 ata a actualidade o
servizo préstao directamente a propia Deputación, polo que se contratou
externamente os servizos para xestionar a programación da actividade, o mantemento
do equipamento escénico e a xestión de públicos (venda de entradas e acomodos).
Asemade, o Pleno tamén aprobou unha ordenanza de prezos públicos que habilitase
a esta administración para o cobro de entradas, así coma a repercusión dos custos ás
entidades privadas que poidan solicitar a cesión do recinto, tanto para activades
lucrativas como non lucrativas.
Dende o Goberno da Deputación promoveuse este novo período de xestión coa idea
de manter un espazo cultural que xa leva moitos anos enraizado na actividade
escénica e artística da provincia da Coruña, especialmente entre as persoas
residentes da cidade. Por iso, estimouse necesario continuar coa prestación desta
actividade co carácter de servizo público, garantindo o acceso á cultura de toda a
cidadanía, tal como nos lembra o artigo 44 da Constitución, sabendo asemade que a
promoción da cultura e a potenciación do galego coma a lingua propia de Galicia son
obrigas de todos os poderes públicos de Galicia, segundo o disposto no artigo 5.3 e
27.19 do noso Estatuto de Autonomía.
Agora ben, tamén dende este Goberno houbo conciencia de que a xestión dun teatro
público non é unha das competencias propias das deputacións provinciais,
administracións supramunicipais que han de centrar o núcleo das dúas políticas na
cooperación cos concellos, especialmente cos de menos de 20.000 habitantes, para
garantir a axeitada prestación dos servizos municipais básicos en todo o territorio,
correspondéndolle máis ben esta actividade cultural ao ámbito estritamente municipal,
ao seren as persoas residentes na cidade as principais usuarias deste espazo. Por tal
razón, xa desde os primeiros meses deste novo período se iniciaron conversas cos
responsábeis do departamento de Cultura do Concello da Coruña, procurando así que
nun futuro inmediato se procedese á cesión do teatro a prol desta entidade, de xeito
que sexa o goberno da cidade o que o integre na súa rede de espazos e recintos
culturais e recreativos, mediante a súa adscrición ao IMCE.

Na procura da idea exposta, nas cláusulas que seguen regúlase a xestión polo
organismo autónomo municipal IMCE do mantemento do inmoble e da programación
cultural que se desenvolva, esta xa plenamente coordinada coa que se oferte nos

restantes espazos culturais que xestiona o Concello da Coruña a través do IMCE,
pero seguida conxuntamente polos responsábeis da acción cultural das dúas
administracións locais, no seo da comisión que se regula na cláusula segunda.
Dado que neste período temporal o servizo continúa a ser de ámbito provincial, é a
Deputación a administración que asume os custos da súa prestación, distribuíndose
en dous apartados ben diferenciados, un referido ao mantemento do inmoble e outro
á programación e desenvolvemento da actividade cultural. Na cláusula sétima
establécese a súa cuantificación máxima e a distribución en apartados atendendo á
natureza económica e funcional destes. Na mesma disposición tamén se regulan os
aspectos procedementais para a súa liquidación, fixándose unha entrega anticipada
do 50 por 100 a prol do IMCE, coa finalidade de non xerarlle tensións de liquidez.
De xeito similar ao previsto para os gastos da xestión, na cláusula sexta establécese
que o IMCE deberá dar conta dos ingresos recadados en concepto de prezos de
entradas pagadas polos usuarios e demais aproveitamentos que se poidan percibir
polo uso do teatro, debendo cuantificarse na liquidación final que o órgano
competente do organismo autónomo deberá aprobar e presentar perante a
Deputación con carácter previo ao segundo libramento, de xeito que os ditos ingresos
sumados á achega que lle corresponda á Deputación non sobrepasen, en ningún
caso, o custo total do servizo prestado.
Por outra banda, conscientes na Deputación de que tanto os restantes concellos
coma determinadas entidades sociais e culturais da provincia precisan dun recinto na
cidade para levar a cabo actividades benéficas e culturais de programación e
produción propia, na cláusula oitava resérvase o uso do recinto para os días que se
estiman necesarios. Nestes días de reserva será a Deputación a administración que,
se o considera oportuno e consonte á ordenanza de prezos públicos aprobada que
está aprobada para o efecto, poida percibir os ingresos correspondentes, prestándolle
o IMCE o servizo de tesourería necesario.
Finalmente, coa finalidade de expor a natureza xurídica do IMCE e a súa capacidade
xurídica para asumir a xestión do Teatro, maniféstase que o Instituto Municipal
Coruña Espectáculos é un organismo autónomo local creado ao abeiro da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e adscrito a área do Concello da
Coruña que teña atribuídos os servizos de Cultura, e de conformidade co artigo 2 dos
seus estatutos, coma entidade de dereito público, goza de personalidade xurídica
propia e independente, plena capacidade xurídica e autonomía económica e
administrativa para o cumprimento dos seus fins con suxeición ás leis e ao disposto
nos seus estatutos.
Nos referidos estatutos, sen prexuízo das facultades de tutela municipais, establécese
que
lle corresponden ao IMCE a organización e administración do servizo e,
especificamente (artigo 2.3) entre outras, as seguintes atribucións: a) Administración
do seu patrimonio, d) Solicitar e obter subvencións e axudas do Estado e de
entidades públicas e privadas. e) Adquirir, posuír, dispoñer e arrendar bens, constituír
avais e outras garantías, g) contratar ao persoal necesario para o desenvolvemento
das súas funcións, h) Formalizar convenios e contratos, públicos ou privados, e
adxudicar obras, servizos e subministracións.

Cómpre sinalar, como especialmente relevante, que o obxecto finalista do IMCE,
conforme ao artigo 3 dos estatutos, determínase nos seguintes apartados:
a) Contribuír á defensa e divulgación dos valores socio culturais da cidade.
b) Potenciar o desenvolvemento das actividades culturais no seu conxunto.
c) Levar a cabo e xestionar os programas do Concello da Coruña, que teñan
relación coas actividades culturais públicas de interese para a cidade,
relacionadas co mundo do espectáculo e as festas.
d) Procurar o mellor custo e rendemento das actividades que se programan.
e) Xestionar, promocionar e realizar todos aqueles programas específicos ligados
ao mundo do espectáculo e de animación cultural que poidan dinamizar a
oferta cultural.
f) Xestionar as instalacións, equipamentos municipais do ámbito do espectáculo,
que se lle atribúan.
g) En xeral, cantas outras iniciativas culturais e festivas sexan consideradas de
interese.
O Consello reitor do IMCE, de conformidade coas competencias xenéricas do artigo
15 dos estatutos, é o órgano competente para a aprobación do convenio de
cooperación pola súa natureza, para a xestión compartida coa Deputación provincial
deste espazo cultural, e a actuación proposta incardínase na prestación de servizos
de carácter socio cultural propio do organismo autónomo, integrándose a través desta
fórmula, na rede pública de espazos culturais municipais xestionados polo organismo
autónomo, baixo, neste caso, a programación compartida coa entidade titular do
inmoble.
Xa que logo, con fundamento nos antecedentes e consideracións expostas, ambas as
dúas partes, na representación que teñen
ACORDAN
PRIMEIRA.- Obxecto.
1.
O Teatro Colón é un espazo de contido cultural no que, co carácter de
prestacións de servizo público, ofértanse actividades teatrais, musicais e mesmo
benéfico-sociais, con destino á cidadanía en xeral, co fin de promover o acceso á
cultura consonte co previsto no artigo 44 da Constitución, potenciando especialmente
o galego coma lingua propia de Galicia, tal como dispón o artigo 5.3 do noso Estatuto
de Autonomía.
2.
Dado que a regulamentación do servizo público foi aprobada pola Deputación
e tendo en conta a titularidade provincial do inmoble, o presente convenio ten por
obxecto regular a relación de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e
o IMCE, organismo autónomo pertencente ao Concello da Coruña, por medio da cal a
Deputación e o IMCE comparten a xestión e utilización do Teatro Colón, para que o
teatro quede plenamente integrado na rede pública de espazos culturais municipais,
compartíndose a programación das actividades que se han desenvolver de acordo
coas bases que se establecen deseguido, así como reservándose a utilización do
espazo pola propia Deputación en determinados días, para a realización de actos
propios e para a posible cesión aos concellos da provincia e ás entidades sen ánimo
de lucro.
3.
O ben inmoble, así como as instalacións técnicas e mobiliario obxecto desta
xestión compartida descríbense polo miúdo nos anexos I e II do presente convenio,
integrándose plenamente no seu clausulado.

SEGUNDA. A programación dos espectáculos e actividades e a comisión de
seguimento das actividades desenvoltas.
1.
Corresponderalle ao IMCE, con medios persoais propios ou, no seu caso,
contratados con empresas especializadas, a programación das actividades que se
han desenvolver no Teatro Colón, procurando que as accións programadas estean
perfectamente coordinadas coas que se teña previsto desenvolver nos teatros e
recintos de espectáculos municipais, garantindo que os contidos sexan acordes cos
valores e principios constitucionais, promovendo especialmente a cultura galega e
potenciando o galego, como lingua propia de Galicia.
2.
Co fin de que a Deputación poida coñecer as actividades programadas, créase
unha comisión de seguimento co carácter de órgano colexiado, presidida pola persoa
deputada responsábel en materia de cultura e integrada polos seguintes membros:
a)
Por parte da Deputación da Coruña, ademais da persoa deputada titular da
delegación de competencias na materia de cultura, a persoa titular da xefatura do
Servizo de Acción Sociocultural e unha persoa deputada nomeada pola Presidencia
da Deputación.
b)
Por parte do Concello da Coruña, a persoa titular da Concellería de Cultura, e
dous membros máis designados polo Consello reitor do IMCE, entre os que estará a
persoa directamente responsable da programación.
c)
Sen prexuízo da composición regulada nas dúas letras anteriores, poderán ser
convocados ás sesións aquelas persoas que, por mor das súas responsabilidades de
xestión ou funcións técnicas, teñan relación co mantemento do inmoble ou co
desenvolvemento das actividades programadas. En todo caso, serán convocadas as
persoas que teñen a titularidade da xefatura do Servizo de Patrimonio e Contratación,
da Secretaría e do órgano interventor do IMCE e do órgano interventor da Deputación
da Coruña.
3.
A comisión de seguimento, coa composición sinalada anteriormente, terá as
seguintes atribucións:
a)
Seguimento das actividades programadas, a través da Memoria anual de
actividades.
b)
Informar sobre as dúbidas de aplicación e interpretación das cláusulas do
presente convenio, as modificacións que se propoñan durante a súa vixencia e os
posibles incumprimentos que poidan dar lugar á resolución do convenio.
c)
Toma de coñecemento e informe da memoria de xestión e da liquidación de
gastos e ingresos que presente a Presidencia do IMCE, consonte co previsto na
cláusula sétima, a través da Memoria económico-financeira anual.
d)
Informe-proposta de orzamento para cada exercicio.
e)
Informe sobre as necesidades, así como toma de coñecemento da Memoria
técnica anual, na que se exporá o estado do inmoble e das instalacións.
4.
A comisión reunirase con carácter ordinario dúas veces ao ano, nos meses de
xullo e outubro, para o exercicio das atribucións ás que se refire o apartado anterior,
e con carácter extraordinario cantas veces sexa necesario, a iniciativa de calquera
dos seus membros, indicando expresamente os asuntos a tratar.
TERCEIRA . A publicidade e difusión das actividades programadas.
1. O IMCE levará a cabo, ben cos medios propios ou mediante a oportuna
contratación, todas as accións publicitarias necesarias para dar a coñecer con
suficiente antelación os espectáculos e actividades programadas no teatro, agás as
que se desenvolvan nos días reservados para a Deputación.

2. A acción de comunicación e publicidade debe realizarse nos mesmos medios e con
similares contidos ás que vén realizando o IMCE con respecto aos espectáculos e
actividades que se desenvolven nos seus propios espazos culturais, debendo
figurar nela o anagrama da Deputación provincial, por ser a entidade titular do
servizo público.
CUARTA. A contratación dos espectáculos e actividades.
1. Na súa condición de administración xestora, correspóndelle ao IMCE o
outorgamento de todos os contratos coas empresas de espectáculos, seguíndose
para tal efecto a lexislación vixente en materia de contratación pública.
2. Unha vez celebrado o espectáculo, a empresa contratista deberá presentar a
factura correspondente perante o IMCE, quen asumirá a responsabilidade de
proceder a súa tramitación e pagamento nos prazos establecidos na lexislación
vixente.
QUINTA.- O mantemento do inmoble e das instalacións.
1.
O IMCE deberá manter en perfectas condicións de mantemento o recinto,
equipamento escénico e demais instalacións, outorgando para tal fin todos os
contratos de prestación de servizos e subministracións necesarias.
2.
Quédalle prohibido ao organismo xestor a realización de obras, así como
calquera uso do recinto e das instalacións para fins non previstos no presente
convenio. As actuacións necesarias de reparación e simple conservación deberán ser
postas en coñecemento do Servizo de Arquitectura da Deputación, debendo emitirse
a correspondente memoria ao respecto con carácter previo a súa execución.
SEXTA.- A xestión de públicos e cobro de entradas.
1.
O IMCE realizará a xestión da venda de entradas para os espectáculos
programados, utilizando as canles habituais para tal fin e imputando a recadación
resultante nun subconcepto do Estado de ingresos do orzamento creado
especificamente para os ingresos do Teatro Colón.
2.
Para a cuantificación do importe das entradas o organismo xestor deberá
aplicar criterios análogos aos aplicados no Teatro Rosalía de Castro e nos restantes
espazos que está a xestionar. Para tal efecto, deberá tramitarse –se resulta
procedente- a correspondente modificación da ordenanza reguladora do prezo público
pola presentación de servizos culturais e uso de instalacións.
3.
Nos días de reserva para a programación propia da Deputación resultará de
aplicación a súa Ordenanza de prezos públicos, corresponderalle á Xunta de Goberno
desta entidade a fixación de posibles reducións sobre as tarifas máximas, consonte co
procedemento previsto naquela ordenanza. Unha vez fixados, serán notificados ao
IMCE, para os efectos de que poida realizar a xestión recadatoria correspondente.
SÉTIMA.- As obrigas da Deputación: a asunción dos gastos da actividade, do
mantemento do inmoble e das instalacións escénicas.
1. Na súa condición de titular do servizo público, a Deputación asumirá os custos
derivados das actividades desenvoltas (custo de programación) e do
mantemento do inmoble e das instalacións (custo de funcionamento) ata o
importe máximo de 500.000 euros por anualidade completa de xestión (ou, no
seu caso, á contía que resulte do rateo por meses para períodos inferiores ao
ano) , coa seguinte estimación por conceptos:

A) CUSTO DE PROGRAMACIÓN……………………..……………………450.000 €
CONCEPTO
IMPORTE
1. Xerencia e programación: custos
do persoal
30.000
asignado
2. Difusión e publicidade
3. Xestión de públicos (venda entradas e persoal de
sala)
4. Contratación de espectáculos e actividades
5. Asistencia técnica do equipamento escénico para
eventos

30.000
40.000
300.000
50.000

B) CUSTO DE MANTEMENTO…………………………………. 50.000
CONCEPTO
IMPORTE
1. Mantemento e conservación do inmoble
20.000
2. Mantemento
ordinario das instalacións
escénicas
3. Seguros e imprevistos

10.000
20.000

2.
O IMCE poderá dispor das economías que se xeren nalgún dos conceptos
para incrementar o gasto noutros, sempre que a desviación en cada un deles non
exceda do 20 por 100 e o gasto total non supere en ningún caso os importes
máximos establecidos para programación (apartado A) e para mantemento (apartado
B); non obstante, o organismo xestor poderá solicitar a modificación da distribución
anterior, sempre que xustifique motivadamente a súa necesidade. A devandita
modificación deberá ser informada pola Comisión de seguimento e aprobada en todo
caso polo órgano competente da Deputación provincial.
3.
O importe do financiamento necesario será librado pola Deputación en dous
prazos: o 50 por 100 do importe máximo previsto no apartado anterior á sinatura do
presente convenio, co carácter de entrega a conta a xustificar; e o importe da
liquidación resultante, unha vez finalizada a anualidade de xestión. Para o cobro deste
segundo importe terase que presentar a documentación que se indica deseguido, no
prazo dun mes contado dende que pola Comisión de Seguimento se informen as
memorias cultural, económica e técnica correspondentes ao ano anterior e, en todo
caso, dentro do primeiro trimestre do exercicio en vigor á finalización da anualidade.
Os documentos que se han presentar serán os seguintes.
a) Memorias cultural, técnica e económica da xestión realizada,
informadas previamente informada pola Comisión de seguimento.
b) Certificación do órgano interventor do IMCE na que conste a
aplicación dos fondos recibidos ao obxecto do convenio.
c) Certificación do mesmo órgano con respecto aos ingresos obtidos pola
venda de entradas, liquidándose, de ser procedente, a diferenza do
déficit xerado a percibir ata os importes máximos previstos no apartado
anterior ou, se fora o caso, o importe a reintegrar que proceda, se os
ingresos obtidos financiaran maior importe do 50 por 100 librado
inicialmente.

OITAVA.- Días de uso por parte da Deputación provincial e preferencia no uso
exterior do inmoble para publicidade.
1.
A Deputación resérvase ata un máximo de TRINTA DÍAS ao ano para levar a
cabo actividades de programación propia ou ben para ceder o uso do local a
concellos da provincia e entidades non lucrativas, para a realización de espectáculos
ou actividades de carácter cultural ou social.
2.
Nos días de utilización, os gastos de mantemento do local e das instalacións
escénicas, así como de xestión de públicos, serán asumidos directamente polo IMCE,
debendo incluílos posteriormente na certificación á que se refire o apartado 2 da
cláusula anterior. Pola contra, serán a cargo da Deputación os gastos derivados da
contratación dos propios espectáculos e dos servizos conexos para tal fin. Asemade,
tamén lle corresponderá á Deputación a recadación dos ingresos que xere o
espectáculo ou actividade, prestándolle para tal fin o IMCE o servizo de tesourería,
debendo transferir o importe resultante á conta que lle indique a Tesourería provincial
no prazo dos quince días seguintes á celebración de cada evento.
3.
A fixación dos días concretos de utilización será acordada pola Comisión de
seguimento establecida na cláusula segunda. En todo caso, a Deputación resérvase
expresamente os días que se precisen para realizar actos conmemorativos nas datas
dedicadas a Rosalía de Castro, Día Internacional das Mulleres, Día da Poesía, Día
das Letras Galegas e, finalmente, Dia da Loita contra a Violencia de Xénero.
4.
Asemade, a Deputación sempre terá preferencia para o uso exterior do recinto
para expor publicidade dos seus actos e actividades.
NOVENA.- Supervisión e inspección do inmoble por parte da Deputación.
1.
A Deputación, a través do Servizo de Arquitectura, poderá realizar actuacións
de supervisión do estado do inmoble e das instalacións en calquera momento,
poñendo en coñecemento da persoa que designe o Concello como responsable do
Teatro con tres días de antelación e velando para non interferir no correcto
desenvolvemento das actividades programadas.
2.
No caso de apreciarse a necesidade de obras ou reparacións que excedan
dos traballos de conservación e mantemento ordinario, serán contratadas
directamente pola Deputación con cargo ao seu orzamento, non formando parte estes
gastos dos custos de mantemento aos que se refire o apartado B1 da cláusula sétima.
3.
Asemade, corresponderalle ao Servizo de Patrimonio e Contratación a
inspección do inmoble, dos mobles e das instalacións técnicas deste, para o efecto de
realizar o axeitado seguimento do Inventario da Corporación e proceder a aprobar as
altas e baixas que poidan producirse. Para tal efecto, no momento de inicio da xestión
compartida subscribirase unha acta de comprobación dos bens na que, ademais de
identificar o inmoble pola súa referencia catastral e demais características, recollerase
polo miúdo o detalle de todas as instalacións técnicas, o equipamento e o mobiliario.
4.
Tendo en conta que a unión do inmoble que se xestiona de forma compartida
co pazo provincial nun mesmo edificio, corresponderalle á Deputación a realización
dos labores de vixilancia e seguridade, nas mesmas condicións que as que se veñen
realizando no propio pazo provincial, agás no interior do recinto.
DÉCIMA.- Duración e vixencia.
1.
O presente convenio terá unha duración de DOUS ANOS, contados a partir do
día 2 de xullo de 2018, data na que se porán as instalacións a disposición do
Concello da Coruña.

2.
Por acordo de ambas as dúas partes, adoptado con dous meses de antelación
ao vencemento, o convenio poderá ser obxecto de prórroga por dous anos máis.
3.
O presente convenio estenderá a súa vixencia desde a sinatura por ambas as
dúas partes e ata os tres meses seguintes posteriores a duración prevista no apartado
1 ou, no seu caso, ao transcurso da prórroga acordada. Neste período adicional de
vixencia realizaranse as accións de liquidación reguladas na cláusula sétima.
UNDÉCIMA. Outras causas de resolución: posibles incumprimentos.
1.
Ademais da extinción polo transcurso do prazo de vixencia, serán causas de
resolución do presente convenio o acordo unánime das partes asinantes e o
incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por cada unha das partes.
2.
No caso de incumprimento, calquera das partes poderá notificar á parte
incumpridora un requirimento, outorgándolle un prazo de quince días hábiles para que
proceda a cumprir as obrigas e compromisos asumidos que se consideren
incumpridos. O dito requirimento tamén será notificado á comisión regulada na
cláusula segunda. Se no transcurso do prazo indicado persistira o incumprimento
indicado, entenderase resolto o convenio, debendo indemnizarse pola parte
incumpridora os danos e prexuízos causados.
DUODÉCIMA.- Natureza xurídica.
1.
O presente convenio ten carácter administrativo, resultándolle de aplicación as
disposicións contidas no capítulo VI do Título preliminar da Lei 40/2015, do 1 de
outubro, do réxime xurídico do sector público.
2.
Corresponderalle aos órganos da Xurisdición contencioso-administrativa
resolver as controversias que poidan xurdir na aplicación, interpretación e efectos do
presente convenio de cooperación
ANEXO I.- DESCRICIÓN DO BEN INMOBLE.
ANEXO II.- DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS TÉCNICAS E DO MOBILIARIO.

14.-APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA COMPOSICIÓN DA MESA DE
CONTRATACIÓN PERMANENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
DESIGNADA POR RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA NÚMERO 39427 DO 13 DE
DECEMBRO DE 2017.
APROBAR a modificación da composición da Mesa de Contratación Permanente da
Deputación Provincial da Coruña designada por resolución da Presidencia número
39427 do 13 de decembro de 2017

15.-APROBACIÓN DA SEGUNDA E DERRADEIRA FASE DO PLAN PROVINCIAL
DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
(PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ADICIONAL 1/2017 POR MAIOR ACHEGA
PROVINCIAL
Logo de ver o expediente relativo á aprobación da segunda e derradeira fase do Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) POS+ Adicional 1/2017 por maior achega provincial
Logo de ver o acordo de aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017, realizado
polo Pleno desta Deputación o 8 de xuño de 2017, en relación coa Resolución da
Presidencia número 22137, do 7 de xullo de 2017, polo que se aproba, o POS+ 2017
Base e un Plan Complementario, no marco das Bases reguladoras do POS+ 2017,
aprobadas polo Pleno da Deputación na sesión realizada o 25 de novembro de 2016
e publicadas no BOP nº 226 do 29 de novembro de 2016
Visto o crédito procedente dunha maior achega provincial ao POS+ 2017 por importe
de 16.000.000,00€, aprobado polo Pleno desta Deputación o 29 de setembro de 2017
a través do Expediente de modificación de créditos 4/2017 para o financiamento dun
Plan adicional ao POS+ 2017 por maior achega provincial,
Vista a Resolución da Presidencia desta Deputación número 40643 do 18 de
decembro de 2017, pola que se aprobou a primeira fase do POS+ Adicional 1/2017
por considerar cumprida a condición de existencia de remanentes xerados pola maior
achega provincial de 16.000.000,00 €, que foi desagregada para a primeira fase,
mediante expediente de modificación de créditos 5/2017 aprobado o 27 de outubro de
2017, nas distintas partidas correspondentes aos distintos obxectos da primeira fase
Vistas as solicitudes presentadas polos concellos que participan nesta segunda e
derradeira fase do POS+ Adicional 1/2017 por maior achega provincial, solicitando
investimentos financeiramente sostibles, algún deles previstos no Plan
complementario aprobado xunto co Plan base e outros novos, logo de aplicar a parte
necesaria da súa maior asignación provincial ao pago de provedores pendentes que
corresponda en cada caso, de acordo co disposto na Base 4.3 das reguladoras do
plan.
Tendo en conta que mediante o Expediente de modificación de créditos 1/2018,
aprobado polo Pleno desta Deputación na sesión realizada o 23 de febreiro de 2018,
desgregouse a achega provincial destinada ao financiamento desta fase do Plan nas
distintas partidas correspondentes aos distintos obxectos
1.- Aprobar a segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+
adicional 1/2017 por maior achega provincial, na que se inclúe o "pago de facturas
con provedores pendentes de pago" e "investimentos financeiramente sostibles",
algún deles previstos no Plan complementario ao POS+ 2017 e outros novos, cuxo
resumo de datos de financiamento é o que deseguido se indica e cuxo detalle figura
nos anexos I, II e III:

POS+ ADICIONAL 1/ 2017 2ª E DERRADEIRA FASE
RESUMO XERAL OBXECTOS E FINANCIAMENTO DESAGREGADO
DEPUTACIÓN
CONCELLOS
TOTAL
Pago a provedores
Investimentos
TOTAL

233.152,48

0,00

233.152,48

5.292.015,25

515.968,24

5.807.983,49

5.525.167,73

515.968,24

6.041.135,97

ANEXO I

Resumo xeral por concellos e obxectos

ANEXO II

Pago a provedores

ANEXO III

Relación de investimentos financeiramente sostibles

A aprobación definitiva dos investimentos que no anexo III teñen indicadas condicións
suspensivas, queda condicionada ao seu cumprimento.
2.- O financiamento desta segunda e derradeira fase do POS+ Adicional 1/2017 por
maior achega provincial realizarase con cargo aos créditos consignados no
expediente de modificación de créditos 1/2018, aprobado polo Pleno desta
Deputación na sesión realizada o 23 de febreiro de 2018, que desagrega a achega
provincial a esta fase do Plan nas correspondentes aplicacións orzamentarias que se
especifican nos anexos II e III a este expediente, e cuxo resumo se indica a
continuación.
En consecuencia, a aprobación definitiva desta segunda e derradeira fase do POS+
adicional 1/2017 por maior achega provincial, queda condicionada á entrada en vigor
do Expediente de modificación de créditos 1/2018 no que se consigna crédito
adecuado e suficiente para o seu financiamento:

POS ADICIONAL 1/2017 2ª E DERRADEIRA FASE
PAGO A PROVEDORES
0430/4594/46201

Facturas capítulo II

227.025,04

0430/4594/76201

Facturas capítulo VI

6.127,44

TOTAL

233.152,48

POS ADICIONAL 1/2017 2ª E DERRADEIRA FASE
INVESTIMENTOS
0430/1535/76201

Vías públicas

0430/1604/76201

Rede de sumidoiros

0430/16214/76201 Recollida de residuos

1.486.662,07
717.876,18
9.883,05

0430/1654/76201

Alumeado público

43.714,87

0430/1714/76201

Parques e xardíns

77.755,45

0430/17229/76201 Medio Ambiente
0430/4324/76201

Información e promoción turística

0430/4423/76201

Infraestruturas do transporte

241.342,66
8.037,76
14.126,91

POS ADICIONAL 1/2017 2ª E DERRADEIRA FASE
INVESTIMENTOS
0430/4539/76201

Estradas

0430/4544/76201

Camiños veciñais

0430/4916/76201

Sociedade da información

1.038.902,76
635.598,70
42.301,60

0430/93394/76201 Xestión do patrimonio

975.813,24
TOTAL

5.292.015,25

3.- Dispor o pago, con carácter prepagable, aos concellos que destinan a achega
provincial asignada ao financiamento de pago a provedores, de acordo co detalle que
figura no anexo II a este acordo. O dito pago realizarase con cargo ás partidas
indicadas no citado anexo e segundo os datos contables que figuran no informe da
Intervención desta deputación.
Os concellos poderán presentar o informe xustificativo dos pagos realizados previsto
na Base 9.1, segundo o modelo anexo XIII ás bases, ata o 30 de novembro de 2018.
4.- A contratación e a execución dos investimentos incluídos nesta 2ª e derradeira
fase do POS+ adicional 1/2017 realizarana os respectivos concellos de acordo coas
instrucións que figuran nas bases 7, 8 e 9 das reguladoras do POS+ 2017, salvo no
relativo aos prazos de contratación e execución, que se amplían ata o 30 de
novembro de 2018 e 30 de novembro de 2019, respectivamente.
5.- O resumo xeral da 1º e 2ª fase do POS+adicional 1/2017 figura no anexo IV, no
que se recollen os datos da aplicación polos 93 concellos da provincia dos
16.000.000,00€ de maior achega provincial, a través das dúas fases do plan. "

ANEXO IV

Resumo total 1ª e 2ª fase do POS+ Adicional 1/2017

6.- Dispor a exposición pública mediante a publicación dun anuncio no Boletín Oficial
da Provincia para os efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as
alegacións ou reclamacións que se consideren oportunas.
7.- Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia para os
efectos dispostos no artigo 29.2) da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e
funcionamento da Administración xeral do Estado e a informe da Comisión Provincial
de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais.

8.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación
Local para os efectos da coordinación establecida na Lei 5/1997 do 22 de xullo, de
administración local de Galicia.
9.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e
remisión para informe, sen que se presentasen reclamacións ou alegacións, poderán
proseguirse coas actuacións.

ANEXO I: RESUMO XERAL POR CONCELLOS E OBXECTOS

1.-PAGO A
PROVEDORES
CAPITULO II
CONCELLO

ASIGNADO

CAPITULO
VI

2.-INVESTIMENTOS
TOTAL PAGO
A
PROVEDORES

DEPUTACION

CONCELLO

TOTAL

TOTAL
DEPUTACION

CONCELLO

TOTAL

ABEGONDO

173.072,40

165.441,16

0,00

165.441,16

165.441,16

0,00

165.441,16

ARANGA

139.758,34

139.758,34

0,00

139.758,34

139.758,34

0,00

139.758,34

92.246,21

2.312,86

32.107,18

34.420,04

2.312,86

32.107,18

34.420,04

ARTEIXO

365.514,69

167.098,81

0,00

167.098,81

167.098,81

0,00

167.098,81

ARZÚA

239.236,95

17.922,62

2.497,82

20.420,44

17.922,62

2.497,82

20.420,44

BAÑA (A)

158.002,99

10.477,03

7.704,77

18.181,80

10.477,03

7.704,77

18.181,80

BOIMORTO

130.627,84

53.556,87

0,00

53.556,87

53.556,87

0,00

53.556,87

BOIRO

249.172,29

249.172,29

37.345,55

286.517,84

249.172,29

37.345,55

286.517,84

BOQUEIXÓN

144.455,41

144.455,41

0,00

144.455,41

144.455,41

0,00

144.455,41

CABANA DE B.

153.717,34

24.290,31

8.957,79

33.248,10

24.290,31

8.957,79

33.248,10

CARBALLO

437.239,71

9.883,05

8.141,11

18.024,16

9.883,05

8.141,11

18.024,16

CEDEIRA

158.806,51

9.294,21

21.464,51

30.758,72

9.294,21

21.464,51

30.758,72

CEE

139.586,48

139.586,48

4.335,47

143.921,95

139.586,48

4.335,47

143.921,95

CERCEDA

168.798,75

12.659,90

5.340,10

18.000,00

12.659,90

5.340,10

18.000,00

76.599,21

46.572,06

78,28

46.650,34

46.572,06

78,28

46.650,34

CORUÑA (A)

110.856,46

110.803,44

0,00

110.803,44

110.803,44

0,00

110.803,44

CULLEREDO

319.877,71

131.964,71

16.312,96

148.277,67

131.964,71

16.312,96

148.277,67

77.979,04

77.979,04

0,00

77.979,04

77.979,04

0,00

77.979,04

156.839,56

11.850,40

6.149,60

18.000,00

11.850,40

6.149,60

18.000,00

99.385,43

99.385,36

0,00

99.385,36

99.385,36

0,00

99.385,36

ARES

COIRÓS

DODRO
DUMBRÍA
IRIXOA

LAXE

89.983,82

89.983,82

0,00

89.983,82

89.983,82

0,00

89.983,82

LARACHA (A)

231.554,32

61.151,00

0,00

61.151,00

61.151,00

0,00

61.151,00

LOUSAME

132.112,32

132.112,32

0,00

132.112,32

132.112,32

0,00

132.112,32

MAÑÓN

107.170,14

8.037,76

9.962,24

18.000,00

8.037,76

9.962,24

18.000,00

MAZARICOS

221.060,55

44.994,21

0,00

44.994,21

44.994,21

0,00

44.994,21

MESÍA

148.678,41

78.647,88

0,00

78.647,88

78.647,88

0,00

78.647,88

MIÑO

117.605,18

109.976,04

0,00

109.976,04

116.191,04

0,00

116.191,04

MOECHE

80.177,17

5.122,86

12.877,14

18.000,00

5.122,86

12.877,14

18.000,00

MUGARDOS

96.588,01

6.806,05

32.086,87

38.892,92

6.806,05

32.086,87

38.892,92

MUROS

162.895,20

19.856,24

1.500,00

21.356,24

19.856,24

1.500,00

21.356,24

NEGREIRA
OLEIROS

201.648,99

131.076,71
67.769,65

0,00
72.841,10

131.076,71

201.648,99

0,00

201.648,99

140.610,75

67.769,65

72.841,10

140.610,75

OROSO

160.736,03

160.736,03

3.776,20

164.512,23

160.736,03

3.776,20

164.512,23

ORTIGUEIRA

277.705,59

117.030,04

0,00

117.030,04

117.030,04

0,00

117.030,04

OUTES

169.379,76

169.379,76

0,00

169.379,76

169.379,76

0,00

169.379,76

OZA-CESURAS

249.910,47

7.185,00

12.646,62

19.831,62

7.185,00

12.646,62

19.831,62

91.779,05

49.620,73

0,00

49.620,73

49.620,73

0,00

49.620,73

PINO (O)

188.359,00

14.126,91

3.873,09

18.000,00

14.126,91

3.873,09

18.000,00

PONTECESO

169.590,59

169.590,59

0,00

169.590,59

169.590,59

0,00

169.590,59

PONTES DE G.R. (AS)

335.661,21

335.661,21

2.271,61

337.932,82

335.661,21

2.271,61

337.932,82

PORTO DO SON

187.230,75

75.099,02

3.671,40

78.770,42

75.099,02

3.671,40

78.770,42

RIANXO

165.983,41

165.983,41

54.005,47

219.988,88

165.983,41

54.005,47

219.988,88

ROIS

154.053,65

52.747,57

0,00

52.747,57

52.747,57

0,00

52.747,57

SADA

179.972,77

12.041,17

0,00

12.041,17

167.931,60

81.780,40

249.712,00

179.972,77

81.780,40

261.753,17

SANTIAGO DE C.

366.793,23

42.249,51

6.127,44

48.376,95

318.416,28

33.071,98

351.488,26

366.793,23

33.071,98

399.865,21

SANTISO

128.401,82

128.203,84

0,00

128.203,84

128.203,84

0,00

128.203,84

SOBRADO

150.314,34

85.128,45

0,00

85.128,45

85.128,45

0,00

85.128,45

PADERNE

6.215,00

70.572,28

0,00

0,00

6.215,00

70.572,28

341.271,23

TEO

251.883,85

251.883,85

TORDOIA

163.003,89

163.003,89

TOURO
TRAZO

180.711,96

5.827,15

257.711,00

251.883,85

5.827,15

257.711,00

0,00

163.003,89

163.003,89

0,00

163.003,89

49.911,24

0,00

49.911,24

49.911,24

0,00

49.911,24

146.705,25

73.891,01

0,00

73.891,01

73.891,01

0,00

73.891,01

VALDOVIÑO

158.070,51

158.030,45

0,00

158.030,45

158.030,45

0,00

158.030,45

VAL DO DUBRA

160.257,75

154.294,49

7.362,48

161.656,97

160.257,75

7.362,48

167.620,23

67.634,96

0,00

67.634,96

67.634,96

0,00

67.634,96

VILARMAIOR

5.963,26

0,00

5.963,26

67.656,19

VIMIANZO

250.183,16

5.936,01

12.605,73

18.541,74

5.936,01

12.605,73

18.541,74

ZAS

197.630,95

14.782,93

15.373,62

30.156,55

14.782,93

15.373,62

30.156,55

CARIÑO

102.139,74

45.790,91

0,00

45.790,91

45.790,91

0,00

45.790,91

233.152,48 5.292.015,25 515.968,24 5.807.983,49

5.525.167,73

TOTAL
NÚMERO DE CONCELLOS

10.176.633,58 227.025,04
57

6.127,44

6

56

515.968,24 6.041.135,97

ACHEGA APLICADA AO PAGO A
PROVEDORES
CONCELLO

CÓDIGO SUBTEL

TOTAL

TOTAL

CAPÍTULO II

CAPÍTULO VI

(0430/4594/46201)

(0430/4594/76201)

TOTAL

Laxe

2017000018092

89.983,82

0,00

89.983,82

Miño

2017000017950

6.215,00

0,00

6.215,00

Negreira

2017000017977

70.572,28

0,00

70.572,28

Sada

2017000018497

12.041,17

0,00

12.041,17

Santiago de C.

2017000018475

42.249,51

6.127,44

48.376,95

Val do Dubra

2017000018014

5.963,26

0,00

5.963,26

227.025,04

6.127,44

233.152,48

6 CONCELLOS

POS+ADICIONAL 1/ 2017 - 2ª E DERRADEIRA FASE

ANEXO III: RELACIÓN DE INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES

CONCELLO

ABEGONDO

CÓDIGO DE
OBRA

17.2001.0721.0

DENOMINACIÓN

DEPUTACIÓN

Saneamento en Bordel-Sarandós
TOTAL

ARANGA

17.2001.0722.0

Mellora do camiño da Nacional VI a Ponte
Aranga
TOTAL

ARES

17.2001.0723.0

Acondic. e reparación cmño. do Curro e
Lavadoiro

17.2001.0724.0

Rede saneamento e abastecemento Troitín,
Loureda
TOTAL

ARZÚA

17.2001.0725.0

Renov. iluminación púb. en Brandeso, Os
Campos e ou.
TOTAL

A BAÑA

17.2001.0726.0

TOTAL

165.441,16

0,00

165.441,16

165.441,16

0,00

165.441,16

139.758,34

0,00
139.758,34

139.758,34

0,00

2.312,86

32.107,18

Inst. sinais viarias en San Vicente, Marcelle e
o.
TOTAL

PROGRA
MA

1604

1535

139.758,34

34.420,04
TOTAL

ARTEIXO

CONCELLO

2.312,86

32.107,18

34.420,04

167.098,81

0,00

167.098,81

167.098,81

0,00

167.098,81

17.922,62

2.497,82

20.420,44

17.922,62

2.497,82

20.420,44

10.477,03

7.704,77

10.477,03

7.704,77

18.181,80
18.181,80

4539

1604

1654

4539

CONDICIÓN

BOIMORTO

17.2001.0727.0

Mellora de camiños nas parroq. de Cardeiro e
Arceo
TOTAL

BOIRO

17.2001.0728.0
17.2001.0729.0

17.2001.0732.0

53.556,87

241.342,66

0,00

241.342,66

17229

7.829,63

37.345,55

45.175,18

1714

249.172,29

37.345,55

286.517,84

Camiño cruce de Vigo a Melón de Abaixo

68.926,50

0,00

Cmño. campo futbol Lestedo-enlace cmño.
aglomerado

75.528,91

0,00

Mellora medio ambiental do estuario do Rio
Coroño
Inst. elemt. biosaudables e rocódromo Praia
Xardin

68.926,50

Repar estr. Canduas-Monelos, Esto-Anllóns e
out.
TOTAL
Adquisición colectores de lixo 5ª f. en Carballo

17.2001.0734.0

17.2001.0735.0
17.2001.0736.0

Nova rede de saneamento na Rúa Amor
Hermoso

Obras de reparación na piscina municipal de
Cee
Saneam. Pontella do Cruce de Buxantes a
Est.Bombeo
TOTAL

CERCEDA

144.455,41

0,00

24.290,31

8.957,79
33.248,10

24.290,31

8.957,79

9.883,05

8.141,11

17.2001.0737.0

Renovación marquesiñas na Avda. da Coruña
e out.
TOTAL

9.883,05

8.141,11

9.294,21

21.464,51
21.464,51

91.117,94

0,00

48.468,54

4.335,47

12.659,90

5.340,10
5.340,10

1604

93394
1604

143.921,95

18.000,00
12.659,90

16214

30.758,72

52.804,01
4.335,47

1535

18.024,16

91.117,94

139.586,48

1535

33.248,10

30.758,72
9.294,21

1535

144.455,41

18.024,16

TOTAL

CEE

75.528,91

17.2001.0733.0
TOTAL

CEDEIRA

1535

0,00

TOTAL

CARBALLO

53.556,87

17.2001.0730.0
17.2001.0731.0

CABANA DE B.

0,00

53.556,87

TOTAL

BOQUEIXÓN

53.556,87

18.000,00

4539

Autorización do S.Urbanismo da
CMAOT

COIRÓS

17.2001.0738.0

Mellora vias públicas en Coirós de abaixo e
outros
TOTAL

CORUÑA (A)

17.2001.0739.0

Saneamento separativo na rúa Dublín
TOTAL

CULLEREDO

17.2001.0740.0
17.2001.0741.0

Rede saneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel
e ou.
Conservación e acondicio. polideportivo de
Tarrío.
TOTAL

DODRO

46.572,06

78,28

46.650,34

110.803,44

0,00

110.803,44

110.803,44

0,00

110.803,44

59.412,62

6.312,96

65.725,58

1604

72.552,09

10.000,00

82.552,09

93394

131.964,71

16.312,96

148.277,67

1604

0,00

35.565,82

4544

17.2001.0743.0

Pavimentación vial en Lestrove e outro.

42.413,22

0,00

42.413,22

4544

77.979,04

0,00

77.979,04

11.850,40

6.149,60

17.2001.0744.0

18.000,00

17.2001.0745.0

Mellora de firme en Altos de Verís por As
Cabanas
TOTAL

17.2001.0746.0

Pavimen. Manuel Murguía e mellora camiño
Xesteira
TOTAL

LOUSAME

1535

35.565,82

TOTAL

LARACHA (A)

46.650,34

Ampliación vial en Bustelo e outros.

Sinalización na estrada de Olveira a Baiñas

IRIXOA

78,28

17.2001.0742.0

TOTAL

DUMBRÍA

46.572,06

17.2001.0747.0

11.850,40

6.149,60

99.385,36

0,00

TOTAL

18.000,00

99.385,36
99.385,36

0,00

99.385,36

61.151,00

0,00

61.151,00

61.151,00

0,00

61.151,00

132.112,32

0,00

Camiño Croido-Seoane (Lousame) e outro

132.112,32
132.112,32

0,00

1535

132.112,32

4539

4539

1535

MAÑÓN

17.2001.0748.0

Sinalización turística no Porto de Bares e
outros
TOTAL

MAZARICOS

17.2001.0749.0

Acondicionamento e espazos libres Picota e
S.Cosme
TOTAL

8.037,76

9.962,24

18.000,00

8.037,76

9.962,24

18.000,00

4324

0,00
44.994,21
44.994,21

44.994,21
0,00

93394

44.994,21

0,00
MESÍA

17.2001.0750.0

Camiño Mesía a Soutelo e outros

78.647,88
TOTAL

MIÑO

17.2001.0751.0
17.2001.0752.0

MOECHE

MUGARDOS

17.2001.0753.0

17.2001.0754.0

17.2001.0755.0

0,00

78.647,88

52.358,08

0,00

52.358,08

1535

57.617,96

0,00

57.617,96

1714

TOTAL

109.976,04

0,00

109.976,04

Equipamento parques en San Xoán de Moeche
e outro

5.122,86

12.877,14

TOTAL

5.122,86

12.877,14

18.000,00

6.806,05

32.086,87

38.892,92

6.806,05

32.086,87

38.892,92

19.856,24

1.500,00

21.356,24

19.856,24

1.500,00

21.356,24

131.076,71

0,00

131.076,71

131.076,71

0,00

131.076,71

Reafirmado vial San Juan- Fondal e cmño. en
Bollo
Reforma e adaptación parque infantil de
Bañobre

Pavimen. R/Celso Emilio Ferreiro e Trav. a
Boado

Alumeado publico AC550 prrqs. de Abelleira
eTal
TOTAL

NEGREIRA

17.2001.0756.0

4539

78.647,88

TOTAL

MUROS

78.647,88

Asfalt. cmños Campelo, Cancelo-Cobas e
outrs.
TOTAL

18.000,00

1714

1535

1654

4539

Autorización Axencia Galega de
Infraestruturas

OLEIROS

17.2001.0757.0

Cuberta bancada c. fútbol Leonardo Maceira e
ou.
TOTAL

OROSO

17.2001.0758.0

Mellora viais en Oroso de Abaixo (A Gándara)
e ou.
TOTAL

ORTIGUEIRA

17.2001.0759.0

Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP
J.M.Lage
TOTAL

OUTES

OZA-CESURAS

PADERNE

17.2001.0760.0

17.2001.0761.0

17.2001.0762.0

17.2001.0763.0

17.2001.0764.0

72.841,10

140.610,75

160.736,03

3.776,20

164.512,23

160.736,03

3.776,20

164.512,23

117.030,04

0,00
117.030,04

169.379,76

0,00

169.379,76

TOTAL

169.379,76

0,00

169.379,76

Xogos para parques do CEIP de Forte-Bragade
e ou.

7.185,00

12.646,62

TOTAL

7.185,00

12.646,62

49.620,73

0,00

Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E.
Navasqües

Mellora paviment. parroqu. Velouzas, Viñas e
Obre

Renov. e instalación marquesiñas en Castro e
out.

Mell. r/Cruceiro, O Couto e Corme r/Real e
Huertas

Rehabilitación da rúa San Xoán
17.2001.0765.0

67.769,65

117.030,04

TOTAL

PONTES DE G. (AS)

140.610,75

0,00

TOTAL

PONTECESO

72.841,10

117.030,04

TOTAL

PINO (O)

67.769,65

19.831,62

0,00

14.126,91

3.873,09
3.873,09

169.590,59

0,00
0,00

217.441,02

1.135,00

93394

1714

4539

4423

18.000,00

169.590,59
169.590,59

93394

49.620,73

18.000,00
14.126,91

4539

19.831,62

49.620,73
49.620,73

93394

1535

169.590,59

218.576,02

1535

17.2001.0766.0

Acondic. e mellora accesibil. rúas Saúde e
Ourense
TOTAL

PORTO DO SON

337.932,82

40.814,66

4544

17.2001.0768.0

Recuperación do camiño de baixada de Tarrio

34.284,36

3.671,40

37.955,76

4544

75.099,02

3.671,40

78.770,42

78.975,91

44.005,47

87.007,50

10.000,00

165.983,41

54.005,47

52.747,57

0,00

17.2001.0769.0

Pavimentación Pista Somoza- Asados-IgrexaLeiro
Mantemento e mellora cemiterio municipal
Rianxo

17.2001.0771.0

Acondicionamento interiores en EspiñeiraBuxan

17.2001.0772.0

17.2001.0773.0
17.2001.0774.0

122.981,38

4544

97.007,50

93394

52.747,57
52.747,57

167.931,60

81.780,40

249.712,00

167.931,60

81.780,40

249.712,00

261.856,23

0,00

261.856,23

454

56.560,05

33.071,98

89.632,03

454

318.416,28

33.071,98

351.488,26

Pavimentación viais en Belmil e outro

30.747,37

0,00

30.747,37

Pavimentación vial en Chorén e outros

30.494,47

0,00

30.494,47

Acceso a Liñeira (Visantoña) e outro

30.537,18

0,00

30.537,18

Mell. firme prrqs.Verdía, Grixoa, A Peregrina e
o.
Reforzo de firme entre Chaián e límite
municipio
TOTAL

17.2001.0775.0
17.2001.0776.0
17.2001.0777.0

4539

0,00

Reforma centro munic. formación ocupacional
Osedo

Autorización da Axencia Galega de
Infraestruturas

219.988,88

52.747,57

TOTAL

SANTISO

2.271,61

0,00

TOTAL

SANTIAGO DE C.

335.661,21

1535

40.814,66

TOTAL

SADA

119.356,80

Ampliación de camiños de Tarela a Tarrio. II
Fase

17.2001.0770.0

ROIS

1.136,61

17.2001.0767.0

TOTAL

RIANXO

118.220,19

93394

4539
4539
4539

Autorización de Patrimonio Cultural

Camiño San Román-límite con Arzúa

36.424,82

0,00

36.424,82

128.203,84

0,00

128.203,84

85.128,45

0,00

85.128,45

85.128,45

0,00

85.128,45

251.883,85

5.827,15

257.711,00

251.883,85

5.827,15

257.711,00

89.722,44

0,00

89.722,44

1604

17.2001.0782.0

Ampliacion saneamento en Tañe
Cableado e informatizacion Casa Concello
Tordoia

42.301,60

0,00

42.301,60

4916

17.2001.0783.0

Camiño Malvares a Portociños

30.979,85

0,00

30.979,85

1535

163.003,89

0,00

163.003,89

49.911,24

0,00

17.2001.0778.0
TOTAL

SOBRADO

17.2001.0779.0

Asfaltado viais Codesoso, Cumbraos,Grixalba
e ou.
TOTAL

TEO

17.2001.0780.0

Reurbanizacion do núcleo de Ribas fase 2
TOTAL

TORDOIA

17.2001.0781.0

TOTAL
Reposición beirarrúas en Loxo e outro
TOURO

TRAZO

17.2001.0785.0

49.911,24

Mantemento camiños en Souto, Aldea Vella e
outros
TOTAL

VALDOVIÑO

17.2001.0786.0

Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep.
Longorio
TOTAL

VAL DO DUBRA

17.2001.0787.0

Mellora do firme da estrada de Bascuas a
Paramos
TOTAL
Ampliación da rede de saneamento en Doroña

VILARMAIOR

17.2001.0788.0

4544

4539

17.2001.0784.0
TOTAL

4539

49.911,24

0,00

73.891,01

0,00

49.911,24

73.891,01
73.891,01

0,00

158.030,45

0,00
0,00

154.294,49

7.362,48
7.362,48

67.634,96

0,00

93394

158.030,45

161.656,97
154.294,49

1535

73.891,01

158.030,45
158.030,45

1535

1535

161.656,97

67.634,96

1604

Autorización de Patrimonio Cultural

TOTAL

VIMIANZO

17.2001.0789.0

Subm. 225 luminarias LED para ilum. públ.
Vimianzo
TOTAL

Mellora do aglomerado da Piolla-Gontalde
ZAS

0,00

5.936,01

12.605,73

17.2001.0791.0

67.634,96

18.541,74
5.936,01

12.605,73

14.782,93

15.373,62

17.2001.0790.0
14.782,93

15.373,62

30.156,55

45.790,91

0,00

45.790,91

TOTAL

45.790,91

0,00

45.790,91

TOTAL

5.292.015,25

515.968,24

5.807.983,49

Aglomerado e sinaliz. ruas Concep. Arenal e
anexas

NÚMERO DE CONCELLOS
NÚMERO DE OBRAS

1654

18.541,74

30.156,55
TOTAL

CARIÑO

67.634,96

56
71

1535

1535

Autorización de Augas de Galicia
Autorzación do S.Urbanismo da
CMAOT

POS+ADICIONAL 1/ 2017
ANEXO IV: RESUMO TOTAL 1ª E 2ª FASE

1ª FASE
PAGO A
PROVEDOR
ES
CONCELLO

2ª FASE

2.-INVESTIMENTOS
DEPUTACION

CONCELLO

TOTAL

TOTAL
DEPUTACIÓN

ASIGNADO

ABEGONDO

173.072,40

AMES

337.381,09

ARANGA

139.758,34

323.448,23

0,00

323.448,23

PAGO A
PROVEDO
RES

TOTAL 1ª E 2ª FASE

2.-INVESTIMENTOS
DEPUTACI
ON

CONCELLO

TOTAL

TOTAL
DEPUTACIÓN

165.441,16

0,00

165.441,16

165.441,16

139.758,34

0,00

139.758,34

139.758,34

PAGO A
PROVEDO
RES

323.448,23

2.-INVESTIMENTOS
DEPUTACION

CONCELLO

TOTAL

TOTAL
DEPUTACIÓN

165.441,16

0,00

165.441,16

165.441,16

7.631,24

323.448,23

0,00

323.448,23

323.448,23

13.932,86

139.758,34

0,00

139.758,34

139.758,34

92.246,21

89.933,35

0,00

89.933,35

89.933,35

2.312,86

32.107,18

34.420,04

2.312,86

92.246,21

32.107,18

124.353,39

92.246,21

ARTEIXO

365.514,69

198.415,88

0,00

198.415,88

198.415,88

167.098,81

0,00

167.098,81

167.098,81

365.514,69

0,00

365.514,69

365.514,69

ARZÚA

239.236,95

221.314,33

0,00

221.314,33

221.314,33

17.922,62

2.497,82

20.420,44

17.922,62

239.236,95

2.497,82

241.734,77

239.236,95

BAÑA (A)

158.002,99

147.525,96

0,00

147.525,96

147.525,96

10.477,03

7.704,77

18.181,80

10.477,03

158.002,99

7.704,77

165.707,76

158.002,99

BERGONDO

127.209,70

127.209,70

9.868,41

137.078,11

127.209,70

127.209,70

9.868,41

137.078,11

127.209,70

BETANZOS

157.832,71

157.832,71

2.140,14

159.972,85

157.832,71

BOIMORTO

130.627,84

77.070,97

0,00

77.070,97

77.070,97

BOIRO

ARES

157.832,71

2.140,14

159.972,85

157.832,71

53.556,87

0,00

53.556,87

53.556,87

130.627,84

0,00

130.627,84

130.627,84

249.172,29

249.172,29

37.345,55

286.517,84

249.172,29

249.172,29

37.345,55

286.517,84

249.172,29

BOQUEIXÓN

144.455,41

144.455,41

0,00

144.455,41

144.455,41

144.455,41

0,00

144.455,41

144.455,41

BRIÓN

158.029,52

158.029,52

2.287,42

160.316,94

158.029,52

CABANA DE B.

153.717,34

152.133,16

8.957,79

161.090,95

153.717,34

89.940,53

14.275,03

104.215,56

89.940,53

43.773,52

36.904,39

80.677,91

114.430,01

CABANAS

1.584,18

89.940,53
70.656,49

158.029,52

2.287,42

160.316,94

158.029,52

127.842,85

0,00

127.842,85

129.427,03

89.940,53

14.275,03

104.215,56

89.940,53

43.773,52

36.904,39

80.677,91

114.430,01

24.290,31

8.957,79

33.248,10

24.290,31

1.584,18

70.656,49

CAMARIÑAS

114.430,01

CAMBRE

265.595,12

265.595,12

11.156,55

276.751,67

265.595,12

265.595,12

11.156,55

276.751,67

265.595,12

CAPELA (A)

81.932,74

81.932,74

4.067,26

86.000,00

81.932,74

81.932,74

4.067,26

86.000,00

81.932,74

CARBALLO

437.239,71

427.356,66

0,00

427.356,66

427.356,66

437.239,71

8.141,11

445.380,82

437.239,71

CARNOTA

119.704,68

119.704,68

5.141,85

124.846,53

119.704,68

119.704,68

5.141,85

124.846,53

119.704,68

9.883,05

8.141,11

18.024,16

9.883,05

NO
CONSUM
IDO

CARRAL

126.038,52

9.368,87

116.656,00

0,00

116.656,00

126.024,87

CEDEIRA

158.806,51

2.616,28

146.896,02

0,00

146.896,02

149.512,30

CEE

139.586,48

CERCEDA

168.798,75

156.138,85

0,00

156.138,85

156.138,85

CERDIDO

76.312,93

76.312,93

559,90

76.872,83

76.312,93

COIRÓS

76.599,21

30.027,15

0,00

30.027,15

30.027,15

CORCUBIÓN

47.721,93

47.721,93

9.168,85

56.890,78

47.721,93

CORISTANCO

211.974,77

0,00

0,00

CORUÑA (A)

110.856,46

CULLEREDO

319.877,71

187.913,00

0,00

187.913,00

187.913,00

CURTIS

148.850,53

148.850,53

12.889,97

161.740,50

148.850,53

DODRO

77.979,04

211.974,77

9.368,87

116.656,00

0,00

116.656,00

126.024,87

2.616,28

156.190,23

21.464,51

177.654,74

158.806,51

9.294,21

21.464,51

30.758,72

9.294,21

139.586,48

4.335,47

143.921,95

139.586,48

139.586,48

4.335,47

143.921,95

139.586,48

12.659,90

5.340,10

18.000,00

12.659,90

168.798,75

5.340,10

174.138,85

168.798,75

76.312,93

559,90

76.872,83

76.312,93

76.599,21

78,28

76.677,49

76.599,21

47.721,93

9.168,85

56.890,78

47.721,93

46.572,06

78,28

46.650,34

46.572,06

211.974,77

211.974,77
0,00

110.803,44

110.803,44

110.803,44

0,00

110.803,44

110.803,44

131.964,71

16.312,96

148.277,67

131.964,71

319.877,71

16.312,96

336.190,67

319.877,71

148.850,53

12.889,97

161.740,50

148.850,53

77.979,04

0,00

77.979,04

77.979,04

77.979,04

0,00

77.979,04

77.979,04

11.850,40

6.149,60

18.000,00

11.850,40

156.839,56

6.149,60

162.989,16

156.839,56

167.621,96

19.046,92

186.668,88

167.621,96

165.666,53

5.556,17

171.222,70

180.711,58

156.839,56

144.989,16

0,00

144.989,16

144.989,16

FENE

167.621,96

167.621,96

19.046,92

186.668,88

167.621,96

FERROL

180.711,58

15.045,05

165.666,53

5.556,17

171.222,70

180.711,58

15.045,05

89.632,91

6.522,64

6.522,64

FISTERRA
FRADES

128.939,91

IRIXOA

99.385,43

LAXE

89.983,82

83.038,73

0,00

83.038,73

89.561,37

128.939,91

20.342,01

149.281,92

128.939,91
99.385,36

0,00

99.385,36

89.983,82

LARACHA (A)

231.554,32

3.315,00

167.088,31

LOUSAME

132.112,32

MALPICA DE B.

130.735,42

124.806,96

MAÑÓN

107.170,14

99.132,38

MAZARICOS

221.060,55

MELIDE

222.139,27

MESÍA

148.678,41

MIÑO

117.605,18

176.066,34
30.020,18

0,00

0,00

28.414,67

167.088,31

170.403,31

99.385,36
89.983,82

89.983,82
3.315,00

61.151,00

0,00

61.151,00

61.151,00

132.112,32

0,00

132.112,32

132.112,32

124.806,96

124.806,96

99.132,38

99.132,38

8.037,76

9.962,24

18.000,00

8.037,76

44.994,21

0,00

44.994,21

44.994,21

204.481,01

176.066,34

179.827,33

179.827,33

209.847,51

70.030,53

70.030,53

70.030,53

30.020,18

6.215,00

211.974,77

110.803,44

DUMBRÍA

78.647,88

0,00

78.647,88

78.647,88

109.976,04

0,00

109.976,04

116.191,04

6.215,00

13,65

83.038,73

0,00

83.038,73

89.561,37

128.939,91

20.342,01

149.281,92

128.939,91

99.385,36

0,00

99.385,36

99.385,36

53,02

71,54

0,07

89.983,82
228.239,31

0,00

228.239,31

231.554,31

132.112,32

0,00

132.112,32

132.112,32

124.806,96

0,00

124.806,96

124.806,96

107.170,14

9.962,24

117.132,38

107.170,14

221.060,55

28.414,67

249.475,22

221.060,55

179.827,33

0,00

179.827,33

209.847,51

148.678,41

0,00

148.678,41

148.678,41

109.976,04

0,00

109.976,04

116.191,04

0,01

5.928,46

12.291,76

1.414,14

80.177,17

75.054,31

180.070,90

180.070,90

96.588,01

89.781,96

MUXÍA

184.189,24

184.189,24

MUROS

162.895,20

NARÓN

389.583,97

MOECHE
MONFERO
MUGARDOS

NEDA

110.272,18

91.136,05

NEGREIRA

201.648,99

NOIA
OLEIROS

173.189,27

75.054,31

75.054,31

194.697,64

180.070,90

89.781,96

89.781,96

72.421,63

256.610,87

184.189,24

143.038,96

10.000,00

153.038,96

143.038,96

279.311,79

182.135,71

461.447,50

389.583,97

91.136,05

170,19

91.306,24

91.136,05

14.626,74

5.122,86

6.806,05

19.856,24

0,00
273.501,58

32.086,87

1.500,00

18.000,00

38.892,92

21.356,24

5.122,86

6.806,05

19.856,24
110.272,18

70.572,28
173.081,26

12.877,14

131.076,71

0

131.076,71

201.648,99

173.081,26
68.375,40

70.572,28

80.177,17

12.877,14

93.054,31

80.177,17

180.070,90

14.626,74

194.697,64

180.070,90

96.588,01

32.086,87

128.674,88

96.588,01

184.189,24

72.421,63

256.610,87

184.189,24

162.895,20

11.500,00

174.395,20

162.895,20

279.311,79

182.135,71

461.447,50

389.583,97

91.136,05

170,19

91.306,24

91.136,05

131.076,71

0,00

131.076,71

201.648,99

173.081,26

173.081,26

108,01

341.876,98

341.271,23

273.501,58

67.769,65

72.841,10

140.610,75

67.769,65

341.271,23

141.216,50

482.487,73

341.271,23

265.663,96

35.242,83

300.906,79

265.663,96

160.736,03

3.776,20

164.512,23

160.736,03

236.469,44

0,00

236.469,44

277.705,59

ORDES
265.663,96
OROSO

160.736,03

ORTIGUEIRA

277.705,59

OUTES

169.379,76

OZA-CESURAS

249.910,47

265.663,96

41.236,15

35.242,83

119.439,40

119.439,40

242.725,47

PADERNE

91.779,05

42.158,32

PADRÓN

137.024,12

137.024,12

PINO (O)

188.359,00

174.232,09

POBRA DO C.

130.351,10

130.351,10

PONTECESO

169.590,59

PONTEDEUME

125.604,81

PONTES DE G.R.
(AS)

335.661,21

PORTO DO SON

187.230,75

RIANXO

165.983,41

RIBEIRA

301.010,13

64.575,54

236.434,59

ROIS

154.053,65

42.295,34

59.010,74

SADA

179.972,77

300.906,79

242.725,47

9.990,73

70.790,79

265.663,96
160.736,03

3.776,20

164.512,23

160.736,03

117.030,04

0

117.030,04

117.030,04

169.379,76

0

169.379,76

169.379,76

169.379,76

0,00

169.379,76

169.379,76

242.725,47

7.185,00

12.646,62

19.831,62

7.185,00

249.910,47

12.646,62

262.557,09

249.910,47

49.620,73

0

49.620,73

49.620,73

160.675,55

42.158,32

42.158,32

147.014,85

137.024,12

174.232,09

174.232,09

201.141,89

130.351,10

14.126,91

169.590,59
121.982,21

8.746,91

121.982,21

103.384,82

103.384,82

51.555,41

3.873,09

0

18.000,00

169.590,59

41.236,15

91.779,05

0,00

91.779,05

91.779,05

137.024,12

9.990,73

147.014,85

137.024,12

188.359,00

3.873,09

192.232,09

188.359,00

130.351,10

70.790,79

201.141,89

130.351,10

169.590,59

0,00

169.590,59

169.590,59

121.982,21

0,00

121.982,21

121.982,21

335.661,21

2.271,61

337.932,82

335.661,21

178.483,84

3.671,40

182.155,24

187.230,75

165.983,41

54.005,47

219.988,88

165.983,41

64.575,54

236.434,59

51.555,41

287.990,00

301.010,13

14.126,91

169.590,59

121.982,21

112.131,73

287.990,00

301.010,13

59.010,74

101.306,08
12.041,17

335.661,21

2.271,61

337.932,82

335.661,21

75.099,02

3.671,40

78.770,42

75.099,02

165.983,41

54.005,47

219.988,88

165.983,41

8.746,91

52.747,57

0

52.747,57

52.747,57

42.295,34

111.758,31

0,00

111.758,31

154.053,65

167.931,60

81.780,40

249.712,00

179.972,77

12.041,17

167.931,60

81.780,40

249.712,00

179.972,77

3.622,60

SAN SADURNIÑO
SANTA COMBA

135.142,62

135.142,62

23.940,73

159.083,35

135.142,62

135.142,62

23.940,73

159.083,35

135.142,62

285.449,47

285.449,47

5.501,77

290.951,24

285.449,47

285.449,47

5.501,77

290.951,24

285.449,47

318.416,28

33.071,98

351.488,26

366.793,23

SANTIAGO DE C.

366.793,23

SANTISO

128.401,82

SOBRADO
SOMOZAS (AS)

150.314,34

48.376,95

65.185,89
106.414,52

251.883,85

TOQUES

112.683,27

TORDOIA

163.003,89

TOURO
TRAZO

65.185,89

130.306,78

106.414,52

33.071,98

351.488,26

366.793,23

128.203,84

0

128.203,84

128.203,84

128.203,84

0,00

128.203,84

128.203,84

85.128,45

0

85.128,45

85.128,45

150.314,34

0,00

150.314,34

150.314,34

106.414,52

23.892,26

130.306,78

106.414,52

251.883,85

5.827,15

257.711,00

251.883,85

109.857,36

0,00

109.857,36

112.319,79

251.883,85

197,98

5.827,15

257.711,00

251.883,85

109.857,36

109.857,36

112.319,79
163.003,89

0

163.003,89

163.003,89

163.003,89

0,00

163.003,89

163.003,89

180.711,96

130.800,72

130.800,72

130.800,72

49.911,24

0

49.911,24

49.911,24

180.711,96

0,00

180.711,96

180.711,96

146.705,25

72.814,24

72.814,24

72.814,24

73.891,01

0

73.891,01

73.891,01

146.705,25

0,00

146.705,25

146.705,25

158.030,45

0

158.030,45

158.030,45

158.030,45

0,00

158.030,45

158.030,45

154.294,49

7.362,48

161.656,97

160.257,75

154.294,49

7.362,48

161.656,97

160.257,75

130.893,70

87.088,62

217.982,32

130.893,70

67.634,96

0,00

67.634,96

67.634,96

21,23

90.515,00

0,00

90.515,00

90.515,00

1.708,46

VALDOVIÑO

158.070,51

VAL DO DUBRA

160.257,75

VEDRA

130.893,70

2.462,43

48.376,95

23.892,26

106.414,52
TEO

65.185,89

318.416,28

2.462,43

5.963,26
130.893,70

87.088,62

217.982,32

5.963,26

130.893,70

67.656,19

VILASANTAR

92.223,46

90.515,00

90.515,00

90.515,00

VIMIANZO

250.183,16

244.247,15

244.247,15

244.247,15

5.936,01

12.605,73

18.541,74

5.936,01

250.183,16

12.605,73

262.788,89

250.183,16

ZAS

197.630,95

182.848,02

182.848,02

182.848,02

14.782,93

15.373,62

30.156,55

14.782,93

197.630,95

15.373,62

213.004,57

197.630,95

CARIÑO

102.139,74

56.347,82

56.347,82

56.347,82

45.790,91

0

45.790,91

45.790,91

102.138,73

0,00

102.138,73

102.138,73

1,01

10.471.211,77

10.427.432,69

233.152,48

5.292.015,25

515.968,24

5.807.983,49

5.525.167,73

1.026.925,75

14.925.674,67

1.353.520,59

16.279.195,26

15.952.600,42

47.399,58

66

68

6

56

57

22

90

93

18

16.000.000,00

793.773,27

93

16

9.633.659,42

837.552,35

0

67.634,96

67.634,96

40,06

VILARMAIOR

TOTAL
NÚMERO DE
CONCELLOS

67.634,96

363,48

16.-APROBACIÓN DO SEGUNDO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA
“ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DO COLEXIO DE XUVIA” DO CONCELLO DE
NARÓN, INCLUÍDA NA 4ª E DERRADEIRA FASE DO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL
(PAS) 2015 (CÓDIGO 2015.3110.0294.0)
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan de Acción Social (PAS) 2015, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o día 8 de outubro de 2015 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) número 196, do 14 de outubro de 2015
Logo de ver o acordo do Pleno desta Deputación, na sesión realizada o día 29 de
xuño de 2016, polo que se aprobou a 4ª e derradeira fase do PAS 2015.
Logo de ver que no anexo I a este acordo figura a listaxe completa dos investimentos
que se inclúen nesta fase, no que figura, entre outras, a obra do Concello de Narón
que máis adiante se indica, que foi aprobada de forma condicionada á obtención da
autorización da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.
Logo de ver o acordo do Pleno desta Deputación, na sesión realizada o día 24 de
febreiro de 2017, polo que se aprobou un primeiro modificado deste proxecto e se
incluía definitivamente a obra dentro do Plan (PAS) 2015.
Logo de presentar o Concello de Narón un segundo proxecto modificado desta obra,
que conta coa conformidade do contratista adxudicatario, así como á vista dos
informes técnicos e xurídicos favorables, xustificativos da modificación do proxecto, e
a certificación acreditativa da súa aprobación polo órgano municipal competente.
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA
1.- Aprobar o segundo proxecto modificado da obra do Concello de Narón
denominada “Acondicionamento da praza do colexio de Xuvia”, incluída na 4ª e
derradeira fase do Plan de acción social (PAS) 2015, co código 2015.3110.0294.0,
que foi aprobada polo Pleno desta Deputación na sesión realizada o día 29 de xuño
de 2016, cun orzamento de contrata de 95.449,68 euros, que non representa unha
modificación do seu orzamento, nin varía o seu obxecto e finalidade, aínda que supón
unha alteración interna do seu contido superior ao 30% do orzamento de execución
material:
CONCELLO
NARÓN

CÓDIGO
PARTIDA
2015.3110.0294.0
0430 1713 76201

DENOMINACIÓN
Acondicionamento
da praza do
colexio de Xuvia

ACHEGA
DEPUTACIÓN
95.449,68 €

ACHEGA
MUNICIPAL

ORZAMENTO
TOTAL

0,00 €

95.449,68 €

2.- A aprobación definitiva deste proxecto modificado queda condicionada á entrada
en vigor do Expediente de modificación de créditos 1/2018, no que na partida 0430

1713 76201 se consigna crédito adecuado e suficiente para o financiamento da
achega provincial a esta obra .

17.-APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA “REHABILITACIÓN E
CONSERVACIÓN DA CASA DA CULTURA DE SANTA COMBA” DO CONCELLO
DE SANTA COMBA, INCLUÍDA NO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015 3ª
FASE (CÓDIGO 2015.3110.0160.0)
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan de acción social (PAS) 2015, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o día 8 de outubro de 2015 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) número 196, do 14 de outubro de 2015.
Logo de ver o acordo do Pleno desta Deputación, na sesión realizada o día 27 de
maio de 2016, polo que se aprobou a 3ª fase do Plan de acción social (PAS) 2015.
Logo de ver que no anexo I a este acordo figura a listaxe completa dos investimentos
que se inclúen nesta 3ª fase no apartado PAS-INVESTIMENTOS, no que figura, entre
outras, a obra do Concello de Santa Comba denominada “Rehabilitación e
conservación da Casa de Cultura de Santa Comba”, co código 2015.3110.0160.0
Logo de presentar o Concello de Santa Comba un proxecto modificado desta obra,
sen variación económica no seu orzamento de contrata respecto do proxecto técnico
inicial, co obxecto de incluír uns cambios nas actuacións proxectadas por razón de
interese público; así como logo de ver os informes técnicos e xurídicos favorables a
súa modificación e a certificación da súa aprobación polo concello.
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:

1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Santa Comba denominada
“Rehabilitación e conservación da Casa de Cultura de Santa Comba”, incluída na 3ª
fase do Plan de acción social (PAS) 2015, co código 2015.3110.0160.0, que foi
aprobada polo Pleno da Deputación na sesión realizada o día 27 de maio de 2016,
que non representa unha variación do seu orzamento de contrata cuxo importe é de
187.122,17 €, nin varía o seu obxecto nin a súa finalidade, soamente supón a
introdución de variacións nalgunhas partidas do seu orzamento, coa finalidade de
realizar unha serie de modificacións puntuais do proxecto inicial
CONCELLO

Santa
Comba

CÓDIGO
PARTIDA
2015.3110.0160.0
0430 93393 76201

DENOMINACIÓ
N
Rehabilitación e
conservación
Casa de Cultura
de Santa
Comba

ACHEGA
DEPUTACIÓN

ACHEGA
MUNICIPAL

187.122,17

0,00

TOTAL

187.122,17

2.- A aprobación definitiva deste proxecto modificado queda condicionada á entrada
en vigor do Expediente de modificación de créditos 1/2018, no que na partida
0430/93393/76201 se consigna crédito adecuado e suficiente para o financiamento da
achega provincial a esta obra .

18.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
DA CORUÑA E O CONCELLO DE MOECHE PARA O FINANCIAMENTO DA
“MELLORA E AFORRO ENERXÉTICO DA ILUMINACIÓN PÚBLICA ACCESOS E
ARREDORES DA FEIRA”
1. Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente.
2. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Moeche para
financiar a subministración incluída nos pregos de prescricións cuxos datos se indican
a continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo:
CONCELLO
DENOMINACIÓN DA
SUBMINISTRACIÓN
ORZAMENTO DA SUBMINISTRACIÓN
ACHEGA DA DEPUTACIÓN
ACHEGA DO CONCELLO
COEFICIENTE DE FINANCIAMENTO
PARTIDA ORZAMENTARIA

Moeche
Mellora e aforro enerxético da
iluminación pública accesos e
contorna da feira
85.217,12 €
68.173,70 €
17.043,42 €
80,00 %
0430/1651/76201

O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á partida
0430/1651/76201 do orzamento provincial para o ano 2018.
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de
estabilidade orzamentaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E O CONCELLO DE MOECHE PARA O FINANCIAMENTO DA
“MELLORA E AFORRO ENERXÉTICO DA ILUMINACIÓN PÚBLICA ACCESOS E
CONTORNA DA FEIRA”
Na Coruña,
REUNIDOS
Dunha parte, o deputado responsable da Área de Cooperación cos Concellos, Xosé
Regueira Varela.
E doutra parte, a alcaldesa-presidenta do Concello de Moeche, María Beatriz Bascoy
Maceiras
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos,
estanlles atribuídas.
MANIFESTAN

Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Moeche ambas as dúas
partes
ACORDAN
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas:
I. Obxecto
1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación da Coruña e o Concello de Moeche, con CIF P1505000H, para o
financiamento do investimento de “Mellora e aforro enerxético da iluminación pública
accesos e contorna da feira”, tal como aparece definida esta no Prego de prescricións
técnicas redactado polo enxeñeiro Xosé Manuel Golpe Acuña
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora, achega ao expediente un
exemplar do prego de prescricións, no que consta a súa aprobación polo órgano
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións
administrativas preceptivas. O dito prego de prescricións técnicas foi supervisado
polos Servizos Técnicos da Deputación e conta con informe favorable.
II. Orzamento da subministración
O orzamento total da subministración co IVE engadido, segundo o prego de
prescricións técnicas ao que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na
seguinte táboa:
Orzamento sen IVE
Orzamento co 21% de IVE

70.427,37 €
85.217,12 €

III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento da subministración, tal como se
define na cláusula anterior, cunha achega máxima 68.173,70€,o que representa unha
porcentaxe de 80,00 %. A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento
da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello,
sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou o crédito adecuado e
suficiente para o seu financiamento.
2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na
cláusula II, a Deputación só achegará o importe que represente o 80,00 %, da
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resultase
inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento.
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados da
subministración e, por tanto, non serán subvencionables os gastos de redacción do
prego, tributos percibidos pola obtención de licenzas, honorarios por dirección,
control de calidade etc. Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados
da subministración.

4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0430/1651/76201 do orzamento provincial para o ano 2018. Dado que a
vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de
estabilidade orzamentaria.
5. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV. Contratación e execución
1. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento
do contrato de subministración
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público.
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller
o concepto de “melloras”.
4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do
prego inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á
Deputación un exemplar do prego modificado e achegar con el os informes emitidos e
a certificación do correspondente acordo.
V. Publicidade do financiamento provincial
1. No contrato e nos anuncios de licitación para adquisición, farase constar o importe
do financiamento provincial.
2. Adquirido o ben, a entidade beneficiaria deberá rotular o ben en lugar visible de
xeito que se deixe constancia da data da adquisición e do financiamento provincial. O
texto estará redactado en galego.
VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial
1. Coa posibilidade prevista na base 58.2 b) das de execución do orzamento para o
ano 2018, ata o 40  da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma
que se procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade beneficiaria
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de
adxudicación da subministración unha vez que se achegue ao expediente a seguinte
documentación:

- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de subministración, na que
figuren, polo menos, os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato
e prazo de execución
- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o disposto na cláusula VIII
- Declaración doutras axudas ou subvención solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade
- Acreditación da colocación da publicidade da deputación mediante a remisión de
fotografías debidamente dilixenciadas pola dirección.
2.- Formalizado en documento público o contrato, procederase ao aboamento do 60
por cento restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a
seguinte documentación (en orixinal ou copia cotexada):
- Certificación acreditativa do pagamento do ben.
- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da entidade
beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben queda afectado
á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo menos durante un
prazo de cinco anos.
- Deberá acreditar o pagamento efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro
pagamento prepagable
- Deberá acreditar ter aboado aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pagamento
3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación
achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a idónea e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro
legal que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no
que se faga efectivo o pagamento.
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo
pagamento.
VII. Termo para a finalización do investimento e prazo de xustificación
1.-A subministración que é obxecto de financiamento provincial, tal como está descrito
na cláusula I, deberá estar finalizado e presentada a documentación xustificativa
indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII.
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise
ningunha xustificación, a unidade xestora remitiralle un requirimento entidade
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable respecto diso, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria

da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª
das de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa
acreditación
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura
deste convenio e, logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade
beneficiaria autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes
certificados.
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinaraa esta de oficio.
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos
xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria,
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe
constancia da data de pagamento e da identidade do perceptor.
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo
1. Conforme ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello
de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso,
segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de
axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro
órgano de control, nacional ou europeo.
XI. Reintegro, infraccións e sancións
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día no
que se realizou o pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do
reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de oficio e na súa tramitación

seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (Real decreto
887/2006, do 21 de xullo), para o que se lle dará en todo caso audiencia ao
interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e seralle de aplicación o cadro de
sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento
da Deputación.
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da
Deputación, de se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes,
a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da
subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a
sanción imporase no seu grao medio e será do 20  do importe da subvención
outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da xustificación exceder de
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30  do importe da
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €.
4. De se producir o atraso no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que
realizaron o obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que
medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pagamento efectivo ao
terceiro.
XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida
1. En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación da entidade beneficiaria seranlles remitidos á Intervención Xeral do
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto.
2. Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de
Axudas, Subvencións e Convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á entidade beneficiaria será publicada no
BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal.
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de
convenios que depende da Deputación.
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2019. Dado que a vixencia deste
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios

correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade
orzamentaria.
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas a subministración
e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a
prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo programa de traballo
asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola
contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2021; todo iso, igualmente
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade
xestora requirira a entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio
quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as partes e após dos informes da unidade
xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá ser
obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio variando
substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista nominativamente por
acordo plenario.
XIV. Natureza, interpretación e xurisdición competente
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente, aplicaráselle a lexislación de
contratos do sector público.
2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión
ordinaria de
E en proba de conformidade asínano en exemplar cuadriplicado no lugar e data
indicados no encabezamento.
O deputado responsable da Área de Cooperación cos
Concellos
Xosé Regueira Varela

A alcaldesa-presidenta do Concello de Moeche

María Beatriz Bascoy Maceiras

19.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
DA CORUÑA E O CONCELLO DE TEO PARA O FINANCIAMENTO DO
INVESTIMENTO “MELLORA DE ACCESIBILIDADE EN DIVERSOS PUNTOS DO
CONCELLO DE TEO. FASE II”
1. Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente.
2. Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Teo para
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo:
CONCELLO
DENOMINACIÓN DA OBRA

Teo
Mellora de accesibilidade en diversos
puntos do Concello de Teo. Fase II
45.331,62 €
30.000,00 €
15.331,62 €
66,17897%

ORZAMENTO DO PROXECTO
ACHEGA DA DEPUTACIÓN
ACHEGA DO CONCELLO
COEFICIENTE DE
FINANCIAMENTO
PARTIDA ORZAMENTARIA

0430/454.1/76201

A aprobación definitiva deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do
Expediente de modificación de créditos 1/2018, no que na partida 0430/454.1/76201 se
consigna crédito adecuado e suficiente para o financiamento da achega provincial a
esta obra.
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de
estabilidade orzamentaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E O CONCELLO DE TEO PARA O FINANCIAMENTO DA OBRA
“MELLORA DE ACCESIBILIDADE EN DIVERSOS PUNTOS DO CONCELLO DE
TEO. FASE II”
Na Coruña,
REUNIDOS
Dunha parte, o deputado responsable da Área de Cooperación cos Concellos, Xosé
Regueira Varela.
E doutra parte, a concelleira de Urbanismo, Vivenda e Solo do Concello de Teo, Uxía
Lemus de la Iglesia
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos,
estanlles atribuídas.

MANIFESTAN
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Teo ambas as dúas
partes
ACORDAN
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas:
I. Obxecto
1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a
Deputación da Coruña e o Concello de Teo, con CIF P1508300I, para o
financiamento da obra de “Mellora de accesibilidade en diversos puntos do Concello
de Teo. Fase II”, tal como aparece definida esta no proxecto técnico de execución
redactado polo arquitecto municipal, Ignacio Soto González
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao
expediente un exemplar do proxecto, no que consta a súa aprobación polo órgano
competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a
execución das obras. O dito proxecto foi supervisado polos Servizos Técnicos da
Deputación e conta con informe favorable.
3. A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle, así como
en todos os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do
Texto refundido da Lei de contratos do sector público e a súa normativa de
desenvolvemento, coa manifestación expresa de obra completa realizada polo seu
redactor ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto,
unha vez finalizada e dentro do período de vixencia do convenio, a entidade
beneficiaria comprométese a destinala ao uso público para o cal está prevista.
II. Orzamento de execución das obras
O orzamento total da execución da contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase na seguinte táboa:
Orzamento execución material
Gastos xerais (13 %)
Beneficio industrial (6 %)
IVE (21 %)
Orzamento da contrata

31.482,48 €
4.092,72 €
1.888,95 €
7.867,47 €
45.331,62 €

III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen
para a mesma finalidade
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na
cláusula anterior, cunha achega máxima de 30.000,00 € o que representa unha
porcentaxe do 66,17897% A contía restante, ata conseguir o importe total do
orzamento da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do
concello, sempre e cando acredite a entidade beneficiaria que consignou crédito
adecuado e suficiente para o seu financiamento.

2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na
cláusula II, a Deputación só achegará o importe que represente o 66,17897% da
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resultase
inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento.
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato
de execución das obras e, por tanto, non serán subvencionables os gastos de
redacción de proxectos, tributos percibidos pola obtención de licenzas, honorarios
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade etc.
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados,
implantacións ou liquidacións da obra.
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación
orzamentaria 0430/454.1/76201 do orzamento provincial para o ano 2018. A
aprobación deste convenio queda condicionada á entrada en vigor do EMC 1/2018 no
que se consigna crédito suficiente para o seu financiamento. Dado que a vixencia
deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada
á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade
orzamentaria.
5. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do
gasto efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario
para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV. Contratación e execución
1. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento
do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a
cláusula I.
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público.
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller
o concepto de “melloras”.
4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á
Deputación un exemplar do proxecto modificado e achegar con el os informes
emitidos e a certificación do correspondente acordo.

V. Publicidade do financiamento provincial
1. Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a entidade
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible, polo menos, a unha
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figuren o anagrama
da Deputación e o importe da subvención concedida.
2. Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto
estará redactado en galego.
VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial
1. Coa posibilidade prevista na base 58.2 b) das de execución do orzamento para o
ano 2018, ata o 40  da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma
que se procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade beneficiaria
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte
documentación:
-

-

-

Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren
polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e
prazo de execución.
Acta de comprobación de replanteo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a
contratista e, no seu caso, polo funcionariado técnico designado pola
Deputación.
Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o disposto na cláusula VIII.
Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula V,
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da
obra.

2. Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60  restante,
unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte
documentación (en orixinal ou copia cotexada):
-

-

Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser
dilixenciada pola dirección técnica. Ao acto de recepción da obra deberá
acudir persoal técnico designado pola Deputación.
Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente.
Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o disposto na cláusula VIII.
Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.
Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula
V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso).
Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da
entidade beneficiaria, en cuxos correspondentes asentos se faga constar que

-

o ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a
subvención polo menos durante un prazo de cinco anos.
Acreditación do pagamento efectivo a terceiros do importe aboado co primeiro
pagamento prepagable.

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación
achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a idónea e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro
legal que se perciba, dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no
que se faga efectivo o pagamento.
4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo
pagamento.
VII. Termo para a finalización das obras e prazo de xustificación
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar finalizadas e presentada a
documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII.
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise
ningunha xustificación, a unidade xestora remitiralle un requirimento á entidade
beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación
aplicable respecto diso, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria
da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª
das de execución do orzamento da Deputación, lle poida corresponder.
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa
acreditación
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura
deste convenio e, logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade
beneficiaria autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes
certificados.
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial
determinaraa esta de oficio.
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos
xustificantes de gasto presentados.

2. Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria,
tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe
constancia da data de pagamento e da identidade do perceptor.
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo
1. Conforme co disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención
pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de todas
as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello
de Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso,
segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de
axuizamento contable que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro
órgano de control, nacional ou europeo.
XI. Reintegro, infraccións e sancións
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos
recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día no
que se realizou o pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do
reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de oficio e na súa tramitación
seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (Real decreto
887/2006, do 21 de xullo), para o que se lle dará en todo caso audiencia ao
interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e seralle de aplicación o cadro de
sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento
da Deputación.
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da
Deputación, de se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes,
a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da
subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a
sanción imporase no seu grao medio e será do 20  do importe da subvención
outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da xustificación exceder de
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30  do importe da
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €.

4. De se producir o atraso no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que
realizaron o obxecto do convenio, liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que
medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do pagamento efectivo ao
terceiro.
XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da
subvención concedida
1. En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a
identificación da entidade beneficiaria seranlles remitidos á Intervención Xeral do
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto.
2. Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de
Axudas, Subvencións e Convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á entidade beneficiaria será publicada no
BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal.
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de
convenios que depende da Deputación.
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2019. Dado que a vixencia deste
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade
orzamentaria.
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas as obras e
presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a
prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo programa de traballo
asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola
contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a
Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2021; todo iso, igualmente
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación, a unidade
xestora requirirá a entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo
improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio

quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do dereito ao cobramento da
subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do
anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e após os informes da
unidade xestora, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio variando
substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista nominativamente por
acordo plenario.
XIV. Natureza, interpretación e xurisdición competente
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na
Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente, aplicaráselle a lexislación de
contratos do sector público.
2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como
consecuencia do presente convenio.
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión
ordinaria de
E en proba de conformidade asínano en exemplar triplicado no lugar e data indicados
no encabezamento.

O deputado responsable da Área de Cooperación cos
Concellos

Xosé Regueira Varela

A concelleira de Urbanismo, Vivenda
e Sostibilidade

Uxía Lemus de la Iglesia

20.-APROBACIÓN DA INFORMACIÓN SOBRE O PERÍODO MEDIO DE PAGO A
PROVEDORES A QUE SE REFIRE O REAL DECRETO 635/2014, DO 25 DE
XULLO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEBREIRO DE 2018 E RELACIÓN
DETALLADA DE TODAS AS FACTURAS PAGADAS POLA DEPUTACIÓN E POLO
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA
ENTRE O 1 E O 28 DE FEBREIRO DE 2018.
1.- Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pago a provedores
calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na Deputación
Provincial da Coruña e no Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da
Coruña do mes de febreiro de 2018.
2.- Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as facturas
pagadas pola Deputación Provincial da Coruña e polo Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 28 de
febreiro de 2018.
3.- Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas, acórdase a publicación desta na páxina de internet da
Deputación Provincial da Coruña.

21.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O ESTADO
ORZAMENTARIA A 28/02/2018 E PROXECCIÓN A 31/12/2018.

DE

EXECUCIÓN

1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 28 de febreiro
de 2018, que formula a Sección I do Servizo de Orzamentos, Estudos e Asistencia
Económica, adscrito á Intervención provincial.
2.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das
normas de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e de adoptar as
actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.
3.- Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un
Plan económico-financeiro sobre os ingresos e gastos definitivos previstos para o
exercicio 2018 xa que as previsións actuais permiten estimar o cumprimento das
normas de aplicación, salvo circunstancias sobrevindas e imprevisibles que
excedesen do Fondo de Continxencia dotado para o exercicio.
4.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e
gastos previstos e formular, cando cumpra, as propostas correspondentes que
aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa
vixente.

22.-DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2017 DO
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA.
O Pleno toma coñecemento da aprobación da liquidación do orzamento do
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña correspondente ao
exercicio 2017, aprobada por Decreto da Presidencia nº 14/2018 o día vinte e tres de
febreiro de dous mil dezaoito.

23.-APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
2/2018.
Despois de examinar o expediente e máis a documentación que se presenta segundo
o artigo 37 do Real decreto 500/90, do 20 de abril, este Pleno adopta o seguinte
acordo:
1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito núm. 2/2018 de
competencia do Pleno que se tramita dentro do vixente Orzamento Xeral por un
importe 5.075.954,25 euros e que ofrece o seguinte resumo:
A)

NECESIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO

A.1) Aumentos (necesidades de
financiamento):

A.2) Baixas (fontes de financiamento):

CE. Créditos
extraordinarios:

1.497.863,50

Remanente de tesourería:

SC. Suplementos de
crédito:

3.578.090,75

Total aumentos:

5.075.954,25

5.075.954,25

Baixas por anulación:

0,00

Maiores ingresos

0,00

Total financiamento:

5.075.954,25

B) RESUMOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS

B.1 Resumo por capítulos do Estado de Gastos

B.2 Resumo por capítulos do Estado de Ingresos

Capítulo

Capítulo

1. Gastos de persoal

Altas

Baixas

Altas

0,00

0,00

1. Impostos directos

0,00

1.981.000,00

0,00

2. Impostos indirectos

0,00

0,00

0,00

3. Taxas e outros ingresos

0,00

1.270.892,40

0,00

4. Transferencias correntes

0,00

0,00

0,00

5. Ingresos patrimoniais

0,00

2.500,00

0,00

6. Alleamento investimentos reais

0,00

1.821.561,85

0,00

7. Transferencias de capital

0,00

8. Activos financeiros

0,00

0,00

8. Act. Finan. Reman. Tesourería

9. Pasivos financeiros

0,00

0,00

9. Pasivos financeiros

5.075.954,25

0,00

TOTAL:

2. Gastos correntes
3. Gastos financeiros
4. Trans. Correntes
5. Fondo continx. e o. i.
6. Investimentos reais
7. Trans. de capital

TOTAL:

5.075.954,25
0,00
5.075.954,25

2.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a
publicación do oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de
reclamacións, segundo o establecido no artigo 38 en relación cos artigos 20 e 22 do
citado RD 500/90.
Se transcorrido o dito prazo non se formulasen reclamacións, o expediente
considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de adoptar un novo acordo.
No caso de que se presentaran reclamacións, o Pleno disporá do prazo dun mes para
resolvelas.
3.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín Oficial da
Provincia como requisito previo para a súa entrada en vigor, segundo o estabelecido
no artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril e os artigos 169 e 177 do
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.
Do expediente definitivamente aprobado remitirase copia á Consellería de Economía
e Facenda da Xunta de Galicia e a Delegación do Ministerio de Economía, en
cumprimento do disposto nos artigos 20.4 e 38.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de
abril e os artigos 169.4 e 177.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.
4.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das
normas de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e adoptar as
actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.
5.- Se as obrigacións efectivamente recoñecidas ao finalizar o exercicio 2018,
exceden do límite establecido na regra de gasto deberán levarse a cabo as
actuacións descritas nos artigos 21 a 23 da Lei orgánica de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira, nos prazos, condicións e polo procedemento
estabelecido neles. Coidamos que tendo en conta a resposta do Ministerio de
Facenda e Función Pública a unha consulta sobre un posible incumprimento desta
regra posta de manifesto nunha avaliación trimestral e o sinalado na páxina 1 do
manual da aplicación PEFEL2 para a elaboración e remisión do plan económico
financeiro publicada por ese Ministerio, non haberá que adoptar medidas correctoras
xa que o incumprimento vén explicado pola utilización de remanente de tesourería
para financiar as incorporacións de remanentes de crédito e outras modificacións
orzamentarias que non teñen carácter estrutural nin se teñen que reproducir no futuro.
6.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e
gastos previstos e formular, cando proceda, as propostas correspondentes que
aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa
vixente.

24.-TOMAR COÑECEMENTO DO INFORME SOBRE OS RECURSOS
PROVINCIAIS ASIGNADOS A CONCELLOS E OUTRAS ENTIDADES LOCAIS DA
PROVINCIA, ASÍ COMO A ENTIDADES, PERSOAS FÍSICAS OU XURÍDICAS NO
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE O 1 DE XANEIRO DE 2012 E O 31 DE
DECEMBRO DE 2017.
O Pleno toma coñecemento sobre o informe emitido polo servizo de
Fiscalización sobre os recursos asignados por esta Deputación provincial aos
concellos da provincia e as entidades privadas sen ánimo de lucro no período
comprendido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2017.

25.-APROBAR INICIALMENTE A MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 3
REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS, ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS E DEREITOS DE EXAME, APARTADO 9 DO ARTIGO 6.
Aprobar a modificación da ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DA TAXA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E
DEREITOS DE EXAME, apartado 9 do artigo 6, coa seguinte redacción:
Artigo 6.- Bases de imposición e tipos de gravame.
9- Dereitos de exame.
9.1.- Para o acceso como persoal funcionario de carreira ao Subgrupo A1, 32,10 €
9.2- Para o acceso como persoal funcionario de carreira ao Subgrupo A2, 24,05 €
9.3- Para o acceso como persoal funcionario de carreira ao Subgrupo B, 20,00 €
9.4.- Para o acceso como persoal funcionario de carreira ao Subgrupo C1, 16,10 €
9.5.- Para o acceso como persoal funcionario de carreira ao Subgrupo C2, 12,10 €
9.6.- Para o acceso como persoal funcionario de carreira por Agrupación
profesional, 9,65 €

O acordo que ao respecto se adopte, expoñerase ao público, no taboleiro de anuncios
desta Deputación, durante o prazo de 30 días, para que as persoas interesadas
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen
oportunas, en todo caso os anuncios de exposición ao público publicaranse no Boletín
Oficial da Provincia e nun diario dos de maior difusión da provincia segundo
establecen os artigos 49.b da Lei 7/85, de 2 de abril, de bases de réxime local e o
artigo 17 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.
Unha vez aprobada definitivamente, publicación íntegra da modificación da ordenanza
fiscal Nº 3 reguladora da taxa por expedición de documentos, actividades
administrativas e dereitos de exame.
Entrada en vigor:
a) Se non se producisen reclamacións contra esta, de conformidade co sinalado no
art. 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, a ordenanza publicarase no Boletín Oficial
da Provincia e entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación.

b) Se se producisen reclamacións, unha vez que se resolvan estas, a Corporación
adoptará o acordo definitivo que proceda, aprobando a redacción definitiva da
ordenanza así como a data a partir da cal rexerá esta, tras a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia segundo o previsto no art. 17.4 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de
marzo.

26.-DAR CONTA DOS PLANS ORZAMENTARIOS A MEDIO PRAZO 2019-2021.

O Pleno toma coñecemento do contido dos Plans orzamentarios a medio
prazo 2019-2021, de aprobación polo presidente.

27.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA NÚM. 7.639
DO 28/02/2018 SOBRE NOMEAMENTO DE PERSOAL EVENTUAL.
O Pleno toma coñecemento da seguinte Resolución da Presidencia: Número
7.639 do 28 de febreiro de 2018 sobre nomeamento de persoal eventual.

28.-DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA DO ORZAMENTO DO
EXERCICIO 2017 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A DO
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA.
PRIMEIRO: Tomar coñecemento da liquidación consolidada do orzamento do
exercicio 2017 da Deputación provincial e a do Consorcio provincial contraincendios e
salvamento da Coruña co seguinte detalle:
ESTADO DE INGRESOS
Capítulos Económicos

Previsións Orzamentarias

Dereitos
Recoñecidos
Netos

P. Iniciais

P. Definitivos

1. Impostos directos

16.554.058,91

16.554.058,91

17.596.535,00

2. Impostos indirectos

14.253.764,85

14.253.764,85

15.084.978,13

3. Taxas e outros impostos

11.307.117,09

11.332.117,09

11.976.299,70

139.079.039,16 142.916.933,26

151.894.318,90

4. Transferencias correntes

5. Ingresos patrimoniais.

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

6.Alleamento de investimentos reais

7. Transferencias de capital

8. Activos financeiros
9. Pasivos financeiros
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL

TOTAL CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS
Capítulos Económicos

386.244,87

386.244,87

315.080,88

181.580.224,88 185.443.118,98

196.867.212,61

134.400,00

134.400,00

1.948.876,88

6.565.763,65

70.861,72

198.850,00 235.209.011,31

1.126.239,85

-

-

-

16.275.474,30

13.839.422,26

11.329.816,81

140.014.273,68

315.080,88

181.774.067,93

1.670.904,44

31.962,20

1.123.255,52

-

333.250,00 241.909.174,96

3.145.978,45

181.913.474,88 427.352.293,94

200.013.191,06

Créditos Orzamentarios
C. Iniciais

Recadación
Líquida

C. Definitivos

-

2.826.122,16

184.600.190,09

Obrigas
Recoñecidas
Netas

Pagos
Realizados

1. Gastos de Persoal

39.644.266,24

39.807.960,94

37.659.536,12

37.634.392,01

2. Gastos en Bens Correntes e Servizos

33.209.986,98

46.344.247,54

30.301.732,59

29.644.465,69

3. Gastos Financeiros

21.000,00

21.341,84

8.250,81

8.250,81

45.168.888,16

79.871.209,50

50.240.673,13

50.025.878,44

3.530.000,00

3.530.000,00

121.574.141,38

6. Investimentos Reais

4. Transferencias Correntes
5. Fondos de Continxencia. e out. imprevistos.

-

-

169.574.759,82

118.210.192,65

117.312.986,95

18.141.562,50

59.039.797,95

14.868.924,61

14.608.495,75

7. Transferencias de Capital

20.117.000,00

167.235.419,02

43.246.314,32

42.032.451,74

8. Activos Financeiros

22.080.771,00

29.853.917,33

10.589.229,52

10.543.928,33

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

9. Pasivos Financeiros
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL
TOTAL CAPÍTULOS

-

-

-

-

60.339.333,50

256.129.134,30

68.704.468,45

67.184.875,82

181.913.474,88

425.703.894,12

186.914.661,10

184.497.862,77

Entre as previsións definitivas de ingresos (427.352.293,94 €) e o crédito definitivo de
gastos (425.703.894,12 €) existe unha diferenza de 1.648.399,82 euros, que concorda
co resto da achega provincial correspondente ao terceiro e cuarto trimestre do ano
2016 que o Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña
considerou como dereitos recoñecidos do dito exercicio e a Deputación provincial, non
obstante, incorporouno como remanente de crédito do exercicio 2016.
SEGUNDO: Poñer á disposición de calquera interesado lexítimo a información obtida
a través da páxina de internet da Deputación provincial.

29.-APROBAR A PROPOSTA DA PRESIDENCIA SOBRE O INFORME DE
RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS A QUE SE REFIRE O ARTIGO 218.1 DO
TEXTO REFUNDIDO DA LEI REGULADORA DAS FACENDAS LOCAIS.
PRIMEIRO: Tomar coñecemento do expediente que contén a relación dos informes
de reparos emitidos polo órgano interventor nos que concorren as circunstancias
expresadas nos artigos 215 a 218 do Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais e do informe xustificativo da Presidencia da Corporación.
SEGUNDO: A remisión de todos os reparos formulados aos órganos de control
externo, Tribunal de Contas e Consello de Contas de Galicia.
TERCEIRO: Tomar en consideración as recomendacións formuladas polo órgano
interventor, e tomar as medidas correctoras que se teñen anunciado en cada unha
das consideración expostas anteriormente.

30.- APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO ORGÁNICO DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA.
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o Regulamento Orgánico da Deputación
Provincial da Coruña, coa seguinte redacción:

"REGULAMENTO ORGÁNICO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
artigos
Título I.- Disposicións xerais
1-4
Título II.- Estatuto dos/as deputados/as.
5 -31
Capítulo 1.- Adquisición, suspensión e perda da condición
de deputado/a. Dereitos e deberes
Capítulo 2.- Grupos políticos. Xunta de Portavoces
Capítulo 3.- Rexistro de intereses

5-21
22-28
29-31

Título III.- Organización necesaria da Deputación
Capítulo 1.- Constitución, vixencia e fin do mandato corporativo
Capítulo 2.- Da Presidencia da Deputación provincial
Capítulo 3.- Das vicepresidencias
Capítulo 4.- Do pleno
Capítulo 5.- Da Xunta de Goberno

32-50
33-36
37-42
43-45
46-48
49-50

Título IV.- Funcionamento dos órganos necesarios da Deputación
Capítulo 1.- Funcionamento do Pleno
Sección Primeira.- Requisitos do desenvolvemento das sesións
Sección segunda.- Dos debates
Sección terceira.- Das votacións
Sección cuarta.- Do control e fiscalización polo pleno
da actuación dos demais órganos de goberno
Sección quinta.- Das actas
Capítulo 2.- Funcionamento da Xunta de Goberno
Capítulo 3.- Réxime xeral das delegacións entre os órganos necesarios
Título V.- Organización complementaria da Deputación
91-103
Capítulo 1.- Órganos complementarios: composición e atribucións
Capítulo 2.- Dos/as deputados/as-delegados/as
Capítulo 3.- Das Comisións Informativas
Sección primeira.- Composición e ámbito de atribucións
Sección segunda.- Regras especiais de funcionamento
das comisións informativas

51-90
51-83
51-64
65-71
72-77
78-81
82-83
84-85
86-90

91
92-93
94-103
94-98
99-103

Disposición derrogatoria
Disposición final. Entrada en vigor
Título I.- Disposicións xerais
Artigo 1
A Deputación Provincial da Coruña, no exercicio das potestades regulamentaria e de
autoorganización que lle recoñecen a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local e a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia e con
suxeición a estas, promove polo presente Regulamento a súa organización e réxime
de funcionamento.
Artigo 2
As normas contidas no presente Regulamento serán de aplicación preferente a
calquera outra disposición organizativa, agás as contidas na lexislación básica do
Estado e na Lei de administración local de Galicia. Supletoriamente aplicaranse as
normas regulamentarias que sobre organización e funcionamento das entidades
locais establecer a Comunidade Autónoma de Galicia e, en último termo, o Estado.
Artigo 3
Corresponde á Presidencia ditar instrucións interpretativas e aclaratorias da normativa
sinalada no artigo anterior, para a súa aplicación na Deputación.
Artigo 4
Corresponde ao pleno o control e fiscalización de todos os órganos de goberno.
Título II.- Estatuto dos/as deputados/as.
Capítulo 1.- Adquisición, suspensión e perda da condición de deputado/a.
Dereitos e deberes.
Artigo 5
1. A determinación do número de membros da Deputación provincial, o procedemento
para a súa elección, a duración do seu mandato e os supostos de inelixibilidade e
incompatibilidade son os regulados na lexislación electoral.
2. As persoas membros da Deputación gozan, unha vez que tomen posesión do seu
cargo, das honras, das prerrogativas e das distincións propias deste que se
estableceren na Lei do Estado ou da Comunidade Autónoma de Galicia, e están
obrigadas ao cumprimento estrito dos deberes e obrigas inherentes a aquel.
Artigo 6
A persoa deputada que resulte proclamada electa deberá presentar a credencial
perante a Secretaría xeral.
Artigo 7
Quen tiver a condición de deputado/a quedará, non obstante, suspendido/a nos seus
dereitos, prerrogativas e deberes cando unha resolución xudicial firme condenatoria o
comportar.
Artigo 8
As persoas deputadas provinciais perderán a súa condición de tales polas seguintes
causas:

1. Por decisión xudicial firme, que anule a elección ou proclamación.
2. Por morte ou incapacitación, declarada esta por decisión xudicial firme.
3. Por extinción do mandato, ao expirar o seu prazo, sen prexuízo de que continúe
nas súas funcións soamente para a administración ordinaria ata a toma de posesión
das persoas que as sucederen.
4. Por renuncia, que deberá facerse efectiva por escrito perante o pleno da
Corporación.
5. Por incompatibilidade, nos supostos e condicións establecidos na lexislación
electoral.
Artigo 9
1. Os/as deputados/as deberán observar en todo momento as normas sobre
incompatibilidade e deberán poñer en coñecemento da Corporación calquera feito que
puider constituír causa desta.
2. Producida unha causa de incompatibilidade e declarada esta polo pleno
corporativo, a persoa afectada por tal declaración deberá optar, no prazo dos dez días
seguintes a aquel en que reciba a notificación da súa incompatibilidade, entre a
renuncia á condición de deputado/a ou o abandono da situación que dea orixe á
referida incompatibilidade.
3. Transcorrido o prazo sinalado no número anterior sen que fose exercitada a opción
entenderase que a persoa afectada renuncia ao seu posto de deputado/a, e o pleno
corporativo deberá declarar a vacante correspondente e poñer o feito en
coñecemento da Administración electoral para os efectos previstos nos artigos 182 e
208 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral.
Artigo 10
Son dereitos e deberes das persoas membros da Corporación provincial os
recoñecidos na Lei 7/1985, de 2 de abril e os regulados no seu desenvolvemento e
aplicación polas disposicións estatais alí mencionadas, no Real decreto lexislativo
781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de Réxime local, e pola lexislación de Galicia sobre réxime
local. En defecto destas últimas aplicaranse as normas dos artigos seguintes.
A persoa deputada impedida para exercer o seu mandato por si mesma por razón
dunha discapacidade poderá servirse, na medida en que sexa preciso e resulte posible,
dunha persoa da súa confianza que poderá adscribirse ao persoal eventual da
Corporación.
Artigo 11
1. As persoas membros da Corporación provincial teñen o dereito e o deber de
asistiren, con voz e voto, ás sesións do pleno e ás daqueloutros órganos colexiados
de que formaren parte, agás xusta causa que llelo impida, que deberán comunicar
coa antelación necesaria á Presidencia da Corporación.

2. As/os deputadas/os da Corporación farán públicas as súas axendas de actos
institucionais con comunicación mediática.
Artigo 12
1. As persoas membros da Corporación provincial terán dereito a percibir, con cargo
ao orzamento da Deputación provincial, as retribucións, asistencias e indemnizacións
que corresponderen, no marco do réxime establecido na Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local (artigos 75, 75bis e 75ter) e consonte ás
determinacións concretas contidas nas bases de execución dos orzamentos e nos
pertinentes acordos plenarios.
2. As retribucións ou indemnizacións das persoas deputadas non adscritas non
poderán superar as que lles corresponderían de permaneceren integradas no grupo
político da súa candidatura.
3. As persoas membros da Corporación renunciarán á recepción de obsequios e a
privilexios materiais, coa excepción daqueles que cumpriren unha función puramente
protocolaria. No caso dos agasallos de carácter institucional, pasarán a consignarse e
catalogarse formando parte do inventario provincial.
Artigo 13
O pleno da Deputación fixará cada ano a contía das retribucións e indemnizacións
ao/á presidente/a e deputados/as e as súas modalidades, dentro das correspondentes
consignacións orzamentarias e cos límites que, con carácter xeral, se estableceren.
Artigo 14
1. Todas/os as/os deputadas/os teñen dereito a obter da Presidencia ou da Xunta de
goberno todos os antecedentes, datos e informacións que, obrando en poder dos
Servizos provinciais, resultaren precisos para o desenvolvemento da súa función.
2. Este dereito só poderá ser limitado, total ou parcialmente, nos seguintes casos:
a) Cando o coñecemento ou difusión dos documentos ou antecedentes puider
vulnerar o dereito constitucional á honra, á intimidade persoal ou familiar e á propia
imaxe das persoas.
b) Se se tratar de materias relativas á seguranza cidadá a publicidade das cales
puidese incidir negativamente nesta.
c) Se se tratar de materias clasificadas nos termos da lei sobre segredos oficiais.
d) No caso de tratar de materias amparadas polo secreto estatístico ou que incidan no
ámbito protexido pola lexislación que limita o acceso aos bancos de datos
informáticos.
e) Cando se trate de antecedentes que se atopen incorporados a un proceso xudicial
penal, mentres permaneceren baixo secreto sumarial.
3. A petición de acceso ás informacións entenderase concedida por silencio
administrativo no caso de que a Presidencia ou a Xunta de goberno non diten
resolución ou acordo denegatorio no termo de cinco días naturais, a contar desde a
data de solicitude.

4. En todo caso, a denegación do acceso á documentación informativa haberá de
facerse a través de resolución ou acordo motivado.
Artigo 15
Non obstante o disposto no número 1 do artigo anterior, os servizos administrativos
estarán obrigados a facilitar a información, sen necesidade de que a persoa membro
da Corporación acredite estar autorizado, nos seguintes casos:
a) cando se trate do acceso dos membros da Corporación que teñan delegacións ou
responsabilidades de xestión, á información propia destas.
b) cando se trate do acceso de calquera membro da Corporación, á información e á
documentación correspondente aos asuntos que deban ser tratados polos órganos
colexiados de que formen parte, así como ás resolucións ou acordos adoptados por
calquera órgano provincial.
c) cando se trate do acceso dos membros da Corporación á información ou á
documentación da entidade local que sexan de libre acceso para a cidadanía.
Artigo 16
A consulta e exame concreto dos expedientes, libros e documentación en xeral
rexerase polas seguintes normas:
a) A consulta xeral de calquera expediente ou antecedentes documentais poderá
realizarse, ben no arquivo xeral ou na dependencia onde se atope, ben mediante a
entrega destes ou de copia á persoa membro da Corporación interesada para que
poida examinalos no seu despacho ou salas reservadas a membros da Corporación.
O libramento de copias limitarase aos casos citados de acceso libre das persoas
deputadas á información e aos casos en que sexa expresamente autorizado pola
Presidencia.
b) En ningún caso os expedientes, libros ou documentación poderán saír do Pazo
Provincial, ou das correspondentes dependencias e oficinas provinciais.
c) A consulta dos libros de actas e dos libros de resolucións da Presidencia deberá
efectuarse no arquivo ou na Secretaría Xeral.
d) O exame de expedientes sometidos a sesión poderá facerse só no lugar en que
estiveren de manifesto a partir da convocatoria.
e) En todo caso, o acceso á información realizarase preferentemente por medios
informáticos.
Artigo 17
No suposto de entrega previsto no artigo anterior, e para os efectos do oportuno
control administrativo, a persoa interesada deberá asinar un xustificante de recepción
e terá a obriga de devolver o expediente ou documentación nun prazo máximo de
corenta e oito horas, ou antes, en función das necesidades do trámite do expediente
en cuestión.
Artigo 18
As persoas membros da Corporación teñen o deber de gardar reserva en relación
coas informacións que se lles faciliten para facer posible o desenvolvemento da súa
función, singularmente das que servirán de antecedente para decisións que aínda se
atopen pendentes de adopción, así como para evitar a reprodución da documentación
que poida facilitárselles, en orixinal ou copia, para o seu estudo.

Artigo 19
As persoas membros da Deputación provincial non poderán invocar ou facer uso da
súa condición para o exercicio de calquera actividade mercantil, industrial ou
profesional.
Artigo 20
Sen prexuízo das causas de incompatibilidade establecidas pola lei, as persoas
membros da Corporación provincial deberán absterse de participar na deliberación,
votación, decisión e execución de todo asunto cando concorrer algunha das causas a
que se refire a lexislación de procedemento administrativo e contratos das
administracións públicas.
Artigo 21
1. As persoas membros da Corporación provincial están suxeitas á responsabilidade
civil e penal polos actos e omisións realizados no exercicio do seu cargo.
2. Dos acordos dos órganos colexiados da Deputación provincial serán responsables
aquelas persoas dos seus membros que os votaren favorablemente.
3. A responsabilidade das persoas membros da Corporación provincial esixirase
perante os Tribunais de Xustiza competentes e tramitarase polo procedemento
ordinario aplicable.
Capítulo 2.- Grupos políticos. Xunta de Portavoces
Artigo 22
1. As persoas membros das Corporacións locais, para os efectos da súa actuación
corporativa, constituiranse en grupos.
2. Ninguén pode pertencer simultaneamente a máis dun grupo.
Artigo 23
1. Os grupos políticos constituiranse mediante un escrito dirixido á Presidencia e
subscrito por todas as persoas que os integraren, que se presentará na Secretaría
xeral da Corporación dentro dos cinco días hábiles seguintes á constitución da
Corporación.
2. No mesmo escrito de constitución farase constar a designación de portavoz do
grupo; poden designarse tamén suplentes.
3. Da constitución dos grupos políticos e das persoas que os integraren e portavoces,
a Presidencia dará conta ao pleno na primeira sesión que teña lugar tras cumprirse o
prazo previsto no número 1 deste artigo.
4. As persoas membros da Corporación que adquiriren a súa condición con
posterioridade á sesión constitutiva da Corporación deberán incorporarse aos grupos,
conforme ás regras acordadas pola Corporación.

5. As persoas deputadas que non se integraren no grupo político que constitúa o
partido ou coalición pola que fosen elixidas, ou deixen de formar parte deste xa sexa
por exclusión ou abandono, terán a consideración de deputadas/os non adscritas/os.
Artigo 24
O pleno da Corporación, con cargo aos orzamentos anuais, asignará aos grupos
políticos unha dotación económica que deberá contar cun compoñente fixo, idéntico
para todos os grupos, e outro variable, en función do número de membros de cada un
deles, dentro dos límites que, no seu caso, se estableceren con carácter xeral nas
Leis de Orzamentos Xerais do Estado, e sen que poidan destinarse ao pago de
remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da Corporación ou á
adquisición de bens que puideren constituír activos fixos de carácter patrimonial.
Os grupos políticos deberán levar unha contabilidade específica da dotación a que se
refire o parágrafo anterior, que porán á disposición do pleno da Corporación sempre
que este o solicitar.
O réxime das asignacións aos grupos políticos será regulado nas bases de execución
dos orzamentos.
Artigo 25
Na medida das posibilidades funcionais da organización administrativa da Deputación
provincial, os diversos grupos políticos disporán na súa sede dun despacho ou local
para se reuniren de maneira independente e recibir visitas de cidadáns/ás, e a
Presidencia ou o membro da Corporación responsable da área de réxime interior porá
á súa disposición unha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais.
Artigo 26
1. Os grupos políticos poderán facer uso de locais da Corporación para
desenvolveren reunións ou sesións de traballo con asociacións para a defensa dos
intereses colectivos, xerais ou sectoriais da poboación.
2. O/a presidente/a ou a persoa membro corporativo responsable da área de réxime
interior establecerán o réxime concreto de utilización dos locais por parte dos grupos
da Corporación, tendo en conta a necesaria coordinación funcional e de acordo cos
niveis de representación política de cada un deles.
3. Non se permitirán este tipo de reunións coincidindo coas sesións do pleno ou da
xunta de goberno.
Artigo 27
Corresponde aos grupos políticos designar, mediante escrito da persoa que exerza a
portavocía dirixido á Presidencia e nos termos previstos en cada caso no presente
Regulamento, a aquelas persoas dos seus compoñentes que haxan de representalos
en todos os órganos colexiados integrados por membros da Corporación pertencentes
aos diversos grupos.
Artigo 28

1. A Xunta de Portavoces está constituída, baixo a presidencia do/a presidente/a da
Deputación, por todas a persoas portavoces dos grupos políticos.
2. Son funcións da Xunta de Portavoces:
a) Acceder ás informacións que a Presidencia lle proporcione para difundila entre os
membros do seu grupo.
b) Canalizar as peticións dos grupos en relación co seu funcionamento e coa súa
participación nos debates corporativos.
c) Consensuar o réxime dos debates en sesións determinadas.
d) Cantas outras considerar oportuno atribuírlle a Presidencia.
3. A Xunta de Portavoces terá sempre carácter deliberante.
4. A Xunta de Portavoces reunirase cando sexa convocada pola Presidencia do
Pleno, por decisión propia ou tras a solicitude motivada dun terzo dos grupos
provinciais que integran a corporación. Neste último caso, a Presidencia deberá
convocala no prazo máximo de cinco días hábiles desde a solicitude e propor a orde
do día.
Capítulo 3.- Rexistro de intereses
Artigo 29
1. De acordo co disposto no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, constituiranse na
Secretaría da Corporación os Rexistros de Intereses dos seus membros, constituídos
polo Rexistro de bens patrimoniais e polo Rexistro de causas de posible
incompatibilidade e de actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos
económicos.
A custodia e dirección dos Rexistros corresponde ao/á secretario/a.
2. Todas as persoas membros da Corporación teñen o deber de formular, perante os
Rexistros, declaración das circunstancias a que se refire a lei:
a) Antes de tomar posesión do seu cargo.
b) Cando se produciren variacións ao longo do mandato. Neste caso, o prazo para
comunicar as variacións será dun mes a contar desde o día en que se produciren.
c) Con ocasión do cesamento do cargo.
Artigo 30
1. As declaracións de intereses formularanse en documentos que fagan fe da data e
da identidade da persoa declarante e do seu contido, nos que, en todo caso, haberán
de constar os seguintes extremos:
A) Rexistro de bens patrimoniais:
Identificación dos bens mobles e inmobles integrantes do patrimonio persoal, con
designación, no seu caso, da súa inscrición rexistral, e data de adquisición de cada
un. Formularase declaración, ademais, da participación en sociedades de todo tipo,
con información das sociedades por elas participadas e das liquidacións dos impostos
sobre a Renda, Patrimonio e, no seu caso, Sociedades.

B) Rexistro de causas de posible incompatibilidade e de actividades que proporcionen
ou puideren proporcionar ingresos económicos.
a) Intereses ou actividades privadas que, sexan ou non susceptibles de proporcionar
ingresos, afecten ou estean en relación co ámbito de competencias da Corporación.
b) Relación de actividades e ocupacións profesionais, mercantís o industriais,
traballos por conta allea e outras fontes de ingresos privados, con especificación do
seu ámbito e carácter e dos empregos ou cargos que se teñan en entidades privadas,
así como o nome ou a súa razón social.

2. As declaracións efectuaranse en formatos normalizados aprobados polo pleno
corporativo e serán asinadas pola persoa interesada e polo/a secretario/a xeral en
calidade de persoa fedataria pública municipal.
Artigo 31
1. Tanto o Rexistro de bens patrimoniais como o Rexistro de causas de posible
incompatibilidade e de actividades terán carácter público.
2. Publicaranse na sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña as
declaracións de incompatibilidades e de actividades e de bens patrimoniais das
persoas membros da Corporación nun formato que non sexa susceptible de
modificación por terceiros, segundo os modelos aprobados polo Pleno da Deputación,
coas adaptacións que foren precisas para a protección dos datos de carácter persoal,
de acordo co establecido na lexislación pertinente. En todo caso, omitiranse os datos
relativos á localización concreta dos bens inmobles e garantirase a privacidade e
seguridade dos seus titulares. A publicidade das declaracións na sede electrónica da
Deputación será cancelada ao finalizar o mandato do deputado provincial
3. Baixo a custodia e dirección do/a secretario/a manteranse na Secretaría Xeral
Deputación o Rexistro de Intereses do Persoal Directivo, consonte ao previsto
número 2 da disposición adicional decimo quinta da Lei 7/1985, do 2 de abril,
Réxime Local [LBRL], e mais o Rexistro Especial de Bens Patrimoniais ao que
refiren os dous últimos parágrafos do artigo 75.7 LBRL.

da
no
de
se

Título III.- Organización necesaria da Deputación
Artigo 32
1. A Deputación é o órgano de goberno e administración da provincia, como entidade
local, con carácter de Corporación de dereito público.
2. Son órganos necesarios da Deputación:
a) A Presidencia.
b) As vicepresidencias.
c) O Pleno.
d) A Xunta de goberno.
e) A Comisión especial de contas.
Capítulo 1.- Constitución, vixencia e fin do mandato corporativo

Artigo 33
1. O terceiro día anterior ao sinalado pola lexislación electoral para a sesión
constitutiva da Deputación, as persoas membros desta que deban cesar, tanto do
pleno como da xunta de goberno, xuntaranse en sesión convocada ao só efecto de
aprobaren a acta da última sesión que tivo lugar.
2. O/a secretario/a e o/a interventor/a tomarán as medidas precisas para que o día da
constitución da nova Corporación sexa efectuado un arqueo e estean preparados e
actualizados todos os xustificantes das existencias en metálico ou valores propios da
Corporación, depositados na Caixa Provincial ou en entidades bancarias, así como a
documentación relativa ao inventario do patrimonio da Corporación e dos seus
organismos autónomos.
Artigo 34
1. A sesión constitutiva da Deputación provincial realizarase no quinto día hábil
posterior á proclamación de deputados/as electos/as pola última Xunta Electoral de
Zona que a realice, ás doce horas, no Salón de plenos do Palacio Provincial, tras a
entrega das credenciais respectivas ao/á secretario/a da Corporación. Se se
interpuxer recurso contencioso-electoral contra acordos das Xuntas Electorais de
Zona sobre proclamación de deputados/as electos/as, a Deputación constituirase o
quinto día hábil posterior a aquel en que se dite ou deba ditarse a sentenza a que se
refire o artigo 113 da Lei orgánica do Réxime electoral xeral, agás que os Tribunais de
Xustiza ou as Xuntas Electorais atinxidas resolveren outra cousa.
2. Se na hora e data sinaladas para realizar a sesión constitutiva da Deputación
provincial concorrese a esta un número inferior á maioría absoluta de persoas
deputadas electas, estas entenderanse convocadas automaticamente para
desenvolver a sesión constitutiva, dous días despois, no mesmo local e na mesma
hora. Nesta sesión a Corporación constituirase, calquera que fose o número de
deputados/as que concorreren.
3. A sesión constitutiva, na hora sinalada para este obxecto, presidirase por unha
Mesa de Idade, integrada polas persoas deputadas de maior e menor idade presentes
no acto, e actuará de secretario/a quen o sexa da Corporación.
A Mesa comprobará as credenciais presentadas ou acreditacións de personalidade
das persoas electas, con base nas certificacións que remitise a Xunta Electoral de
Zona, e declarará constituída a Corporación. Acto seguido procederase a elixir o/a
presidente/a de entre os seus membros, consonte ao disposto na lexislación electoral.
A votación será secreta mediante papeleta en urna e será proclamado presidente/a
quen obtiver maioría absoluta en primeira votación e, de non alcanzarse esta, maioría
simple nunha segunda votación. En caso de se producir empate nesta segunda
votación, haberá de atribuírse o cargo sucesivamente á persoa candidata da entidade
política que máis postos de deputado/a provincial obtivese na provincia ou da
entidade política que máis votos tivese na provincia. Se aínda así persistise o empate,
a elección resolverase por sorteo.
Artigo 35

Dentro dos trinta días seguintes ao da sesión constitutiva, a Presidencia convocará a
sesión ou sesións extraordinarias do pleno da Corporación que foren precisas, coa
finalidade de resolver sobre os seguintes puntos:
a) Réxime das sesións do pleno e da xunta de goberno.
b) Creación e composición das Comisións Informativas permanentes.
c) Nomeamento de representantes da Corporación en toda clase de órganos
colexiados en que deba estar representada.
d) Coñecemento das resolucións da Presidencia en materia de nomeamento de
vicepresidencias e membros da xunta de goberno, e presidencias das comisións
informativas, así como das delegacións que a Presidencia estime oportuno conferir.
Artigo 36
1. O mandato de membros da Deputación é de catro anos, contados a partir da data
de elección.
2. Unha vez finalizado o seu mandato, as persoas membros das Corporacións
cesantes continuarán nas súas funcións só para a administración ordinaria ata a toma
de posesión das persoas que as sucederen, e en ningún caso poderán adoptar
acordos para os que legalmente se requira unha maioría cualificada.
Capítulo 2.- Da Presidencia da Deputación provincial
Artigo 37
1. A elección e destitución do/a presidente/a da Deputación réxese polo disposto na
lexislación electoral, sen prexuízo da aplicación das normas relativas ao réxime de
sesións plenarias da Deputación.
2. Quen resultar proclamado/a presidente/a tomará posesión perante o pleno da
Corporación, de acordo coa forma xeneral establecida para a toma de posesión dos
cargos públicos.
3. Se non se atopa presente na sesión de constitución, será requirido/a para tomar
posesión no prazo de corenta e oito horas, igualmente perante o pleno corporativo,
coa advertencia de que, caso de non facelo sen causa xustificada, estarase ao
disposto na lexislación electoral para os casos de vacantes na Presidencia.
4. O/a presidente/a poderá renunciar ao seu cargo sen perder por iso a súa condición
de deputado/a. A renuncia deberá facerse efectiva por escrito perante o pleno da
Deputación, que deberá adoptar acordo de coñecemento dentro dos dez días
seguintes.
En tal caso, a vacante cubrirase na forma establecida na lexislación electoral.
5. Vacante a Presidencia por renuncia do seu titular, morte ou sentenza firme, a
sesión extraordinaria para a elección de novo/a presidente/a desenvolverase, cos
requisitos establecidos na lexislación electoral, dentro dos dez días seguintes á
aceptación da renuncia polo pleno, ao momento da morte ou á notificación da
sentenza, segundo os casos.

6. No suposto de que prospere unha moción de censura contra a persoa que exerce a
Presidencia ou perda esta unha cuestión de confianza por ela proposta perante o
pleno, cesará o/a presidente/a no seu cargo no momento da adopción do acordo.
Quen resultar proclamado/a como presidente/a deberá tomar posesión do cargo na
forma establecida nos apartados 2 e 3 deste artigo.
Artigo 38
O/a presidente/a da Deputación provincial preside a Corporación e ten as atribucións
que lle asignan o artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local e as demais normas concordantes e complementarias.
Artigo 39
A Presidencia dará conta sucinta á Corporación en cada sesión ordinaria do pleno das
resolucións que adoptou desde a última sesión plenaria ordinaria para que os/as
deputados/as coñezan o desenvolvemento da Administración Provincial para os
efectos do control e fiscalización da xestión dos órganos de goberno a que se refire o
artigo 33.2, e), da Lei 7/1985, de 2 de abril.
Artigo 40
1. O/a presidente/a poderá delegar as súas atribucións, agás as mencionadas no
artigo 34.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, nos termos previstos neste artigo e nos
seguintes.
2. O/a presidente/a pode efectuar delegacións a prol da Xunta de Goberno, como
órgano colexiado. En tal caso, os acordos adoptados por esta en relación coas
materias delegadas terán o mesmo valor que as resolucións que ditar o/a presidente/a
en exercicio das atribucións que non delegase, sen prexuízo da súa adopción
conforme ás regras de funcionamento da Comisión.
3. O/a presidente/a pode delegar o exercicio de determinadas atribucións nos
membros da xunta de goberno, sen prexuízo das delegacións especiais que para
cometidos específicos puider realizar a prol de calquera persoa deputada, aínda que
non pertenza a aquela Comisión. As delegacións xenéricas referiranse a unha ou
varias áreas ou materias determinadas, e poderán abranguer tanto a facultade de
dirixir os servizos correspondentes como a de xestionalos en xeral, incluída a
facultade de resolver mediante actos administrativos que afectaren a terceiros.
4. Así mesmo o/a presidente/a poderá efectuar delegacións especiais en calquera
persoa deputada para a dirección e xestión de asuntos determinados incluídos nas
citadas áreas. Neste caso, o/a deputado/a que teña unha delegación xenérica, terá a
facultade de supervisar a actuación das persoas deputadas con delegacións especiais
para cometidos específicos incluídos na súa área.
5. As delegacións especiais poderán ser de dous tipos:
a) Relativas a un determinado servizo. Neste caso a delegación comprenderá a
dirección interna e a xestión dos servizos correspondentes pero non poderá incluír a
facultade de resolver mediante actos administrativos que afectaren a terceiros.

b) Relativas a un proxecto ou asunto determinado. Neste caso a eficacia da
delegación, que poderá conter todas as facultades delegables do/a presidente/a,
incluída a de emitir actos que afecten a terceiros, limitarase ao tempo de xestión ou
execución do proxecto.
Artigo 41
1. Todas as delegacións a que se refire o artigo anterior serán realizadas mediante
Resolución da Presidencia que conterá o ámbito dos asuntos a que se refire a
delegación, as facultades que se delegaren, así como as condicións específicas do
exercicio destas, na medida en que se concreten ou aparten do réxime xeral previsto
neste regulamento.
2. A delegación de atribucións do/a presidente/a terá efecto desde o día seguinte ao
da data da Resolución, agás que nela se dispoña outra cousa, sen prexuízo da súa
preceptiva publicación no «Boletín Oficial» da provincia.
3. As normas dos apartados anteriores serán aplicables a calquera modificación
posterior das delegacións.
4. De todas as delegacións e das súas modificacións darase conta ao pleno na
primeira sesión que este realizar con posterioridade a estas.
Artigo 42
As delegacións que pode outorgar o/a presidente/a consonte ao disposto no artigo 40,
parágrafo 3 deste regulamento, deberán adaptarse ás grandes áreas en que se
organicen os servizos administrativos da Deputación.
Capítulo 3.- Das vicepresidencias
Artigo 43
1. As persoas que exerceren vicepresidencias serán libremente nomeadas e cesadas
polo/a presidente/a, de entre as persoas membros da xunta de goberno.
Os nomeamentos e os cesamentos faranse mediante resolución da Presidencia, da
que dará conta ao pleno na primeira sesión que se realizar, notificándose, ademais,
persoalmente ás persoas designadas e publicaranse no «Boletín Oficial» de provincia,
sen prexuízo da súa efectividade desde o día seguinte ao da sinatura da resolución
pola Presidencia, se nela non se dispón outra cousa.
2. A condición de vicepresidente/a pérdese, ademais de polo cesamento, pola
renuncia expresa manifestada por escrito e por perda da condición de membro da
xunta de goberno.
Artigo 44
1. Corresponde aos/ás vicepresidentes/as, en canto tales, substituír na totalidade das
súas funcións e pola orde do seu nomeamento, ao/á presidente/a, nos casos de
ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este/a para o exercicio das

súas atribucións, así como desempeñar as funcións do/a presidente/a nos supostos
de vacante na Presidencia ata que tome posesión o/a novo/a presidente/a.
2. Cando durante o desenvolvemento dunha sesión houbese de absterse de intervir
o/a presidente/a en relación a algún punto concreto desta, conforme ao previsto no
artigo 76 da Lei 7/1985, de 2 de abril, substituírao/a automaticamente na presidencia
desta o/a vicepresidente/a a que corresponder.
Artigo 45
Nos supostos de substitución do/a presidente/a por razóns de ausencia ou
enfermidade, o/a vicepresidente/a que asuma as súas funcións non poderá revogar as
delegacións que outorgara o primeiro en virtude do disposto no artigo 40 deste
regulamento.
Capítulo 4.- Do pleno
Artigo 46
O pleno da Deputación está integrado por todas as persoas deputadas, e é presidido
polo/a seu/súa presidente/a.
Artigo 47
Corresponden ao pleno, unha vez constituído conforme ao disposto na lexislación
electoral, as atribucións que lle asignan o artigo 33 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local e as demais normas concordantes e
complementarias.
Artigo 48
1. O Pleno da Deputación provincial pode delegar en todo, ou en parte, calquera das
súas atribucións no/a presidente/a e na Xunta de Goberno, agás as enumeradas nos
artigos 33.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril e 28.2 do real decreto lexislativo 781/1986, do
18 de abril.
2. O acordo plenario polo que se produza a delegación, que se adoptará por maioría
simple, terá efectos desde o día seguinte ao da súa adopción, sen prexuízo da súa
publicación no «Boletín Oficial» da provincia. Estas regras tamén serán de aplicación
ás modificacións posteriores do devandito acordo.
3. O acordo de delegación conterá o ámbito dos asuntos a que esta se refira e as
facultades concretas que se delegan, así como as condicións específicas de exercicio
destas na medida en que se concreten ou aparten do réxime xeral previsto neste
regulamento.
4. As delegacións do pleno en materia de xestión financeira poderán, así mesmo,
conferirse a través das bases de execución do orzamento.
Capítulo 5.- Da Xunta de Goberno
Artigo 49

1. A Xunta de Goberno intégrase polo/a presidente/a, quen a preside e polas persoas
deputadas nomeadas libremente por el/a como membros desta.
2. O número de persoas deputadas a que o/a presidente/a pode nomear membros da
Xunta de Goberno, non poderá ser superior ao terzo do número legal de membros da
Corporación. Para os efectos do cómputo non se terán en conta os decimais que
resulten de dividir por tres o número total de deputados/as.
3. O/a presidente pode destituír libremente, en todo momento, a calquera membro da
Xunta de Goberno.
4. Os nomeamentos e cesamentos serán adoptados coas formalidades prescritas no
número 1 do artigo 43 deste regulamento.
5. Poderán ser obxecto dunha soa resolución do/a presidente/a o nomeamento como
membro da Xunta de Goberno e a delegación de atribucións a que se refire o artigo
40 deste Regulamento.
Artigo 50
1. É atribución propia e indelegable da Xunta de Goberno a asistencia permanente
ao/á presidente/a no exercicio das súas atribucións. Para tal fin, a Xunta de Goberno
será informada de todas as decisións do/a presidente/a. Esta información terá
carácter previo á adopción da decisión, sempre que a importancia así o requira.
2. Así mesmo a Xunta de Goberno exercerá as atribucións que lle delegaren, en
virtude do disposto nos artigos 40 e 48, o/a presidente/a ou o Pleno, e tamén aquelas
atribucións que expresamente lle asignaren as leis.
3. O réxime das delegacións do/a presidente/a e do pleno na Xunta de Goberno,
rexerase polo disposto nos artigos 40, 41 e 48 deste regulamento.
Título IV.- Funcionamento dos órganos necesarios da Deputación
Capítulo 1.- Funcionamento do Pleno
Sección Primeira.- Requisitos do desenvolvemento das sesións
Artigo 51
As sesións do pleno poden ser de tres tipos:
a) Ordinarias.
b) Extraordinarias.
c) Extraordinarias de carácter urxente.
Artigo 52
1. Son sesións ordinarias as de periodicidade preestablecida. Esta periodicidade será
fixada por acordo do propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria, que haberá de
convocar o/a presidente/a dentro dos trinta días seguintes ao da sesión constitutiva da

Corporación e non poderá exceder do límite mensual ao que se refire o artigo 46.2 a)
da Lei 7/1985, do 2 de abril.
2. Son sesións extraordinarias as convocadas polo/a presidente/a con tal carácter, por
iniciativa propia ou á solicitude da cuarta parte, polo menos, do número legal de
membros da Corporación, sen que ningún/unha deputado/a poida solicitar máis de
tres anualmente. Tal solicitude haberá de facerse por escrito en que se razoe o
asunto ou asuntos que a motiven, asinado persoalmente por todas as persoas que a
subscriben. Non poderá incorporarse o asunto á orde do día dun Pleno ordinario ou
doutro extraordinario con máis asuntos se non o autorizan expresamente as persoas
solicitantes da convocatoria.
3. A convocatoria da sesión extraordinaria a instancia de membros da Corporación
deberá efectuarse dentro dos catro días seguintes á petición e non poderá retardarse
a súa realización por máis de quince días hábiles desde que o escrito tiver entrada no
Rexistro Xeral.
4. Se o/a presidente/a non convocase o Pleno extraordinario solicitado polo número
de deputados/as indicado dentro do prazo sinalado, quedará automaticamente
convocado para o décimo día hábil seguinte ao da finalización deste prazo, ás doce
horas, o que será notificado polo/a secretario/a da Corporación a todas as persoas
membros desta ao día seguinte da finalización do prazo citado anteriormente. En
ausencia do/a presidente/a ou de quen legalmente deba substituílo/a, o Pleno
quedará validamente constituído sempre que concorra polo menos un terzo do
número legal de membros, e neste caso será presidido pola persoa membro da
Corporación de maior idade entre as persoas presentes.
Artigo 53
Son sesións extraordinarias urxentes as convocadas polo/a presidente/a cando a
urxencia do asunto ou asuntos a tratar non permite convocar a sesión extraordinaria
coa antelación mínima de dous días hábiles esixida pola Lei 7/1985, do 2 de abril.
Neste caso debe incluírse como primeiro punto da orde do día o pronunciamento do
Pleno sobre a urxencia. Se esta non resulta apreciada polo Pleno, levantarase acto
seguido a sesión.
Artigo 54
1. Corresponde ao/á presidente/a convocar todas as sesións do Pleno. A convocatoria
das sesións extraordinarias haberá de ser motivada.
2. Á convocatoria das sesións acompañarase a orde do día comprensiva dos asuntos
a tratar co suficiente detalle, e os borradores de actas de sesións anteriores que
deban ser aprobados na sesión.
3. A convocatoria, orde do día e borradores de actas deberán ser notificados ás
persoas deputadas na dirección que elas sinalaren e, en todo caso, na dirección
electrónica que determinaren.
4. Entre a convocatoria e a realización da sesión non poderán transcorrer menos de
dous días hábiles, agás no caso das sesións extraordinarias urxentes.
Artigo 55

1. A convocatoria para unha sesión, ordinaria ou extraordinaria, dará lugar á apertura
do correspondente expediente, en que deberá constar:
a) Relación de expedientes conclusos que a Secretaría prepare e poña á disposición
da Presidencia.
b) A fixación da orde do día pola Presidencia.
c) As copias das notificacións cursadas a membros da Corporación.
d) Copia do anuncio no taboleiro de edictos da Deputación e, no seu caso, prensa
local.
e) Minuta da acta.
f) Copias dos oficios de remisión dos acordos adoptados ás Administracións do
Estado e Comunidade Autónoma.
g) Publicación dos acordos no taboleiro de edictos.
2. Sendo preceptiva a notificación a membros das Corporacións Locais das
correspondentes ordes do día, na Secretaría Xeral deberá quedar debidamente
acreditado o cumprimento deste requisito.
Artigo 56
1. A orde do día das sesións será fixada pola Presidencia que, para tal efecto poderá
demandar a asistencia do/a secretario/a. Así mesmo, poderá demandar a asistencia
das persoas membros da Xunta de Goberno, e consultar, se o estimar oportuno, a
Xunta de Portavoces.
2. Na orde do día das sesións ordinarias deberá diferenciarse con clareza a parte
resolutiva do Pleno, na que só poderán incluírse os asuntos que previamente foren
ditaminados pola comisión informativa que corresponder, e a parte de control en que
queda garantida a participación de todos os grupos na formulación de mocións, rogos
e preguntas.
3. O/a presidente/a incluirá na orde do día das sesións ordinarias as mocións
presentadas polos grupos ou polos membros da Corporación ata o día anterior ao da
convocatoria da sesión. Tamén incluirá sempre nas sesións ordinarias o punto de
rogos e preguntas.
4. O/a presidente/a, por razóns de urxencia debidamente motivada, poderá incluír na
orde do día, a iniciativa propia ou a proposta dalgunha das persoas portavoces ou
membros non adscritos, asuntos que non fosen previamente informados pola
respectiva Comisión Informativa, mais neste suposto non poderá adoptarse acordo
algún sobre estes asuntos sen que o pleno ratifique a súa inclusión na orde do día.
Artigo 57
Serán nulos os acordos adoptados en sesións extraordinarias sobre asuntos non
comprendidos na súa convocatoria, así como os que se adopten en sesións ordinarias
sobre materias non incluídas na respectiva orde do día, agás especial e previa
declaración de urxencia feita polo órgano correspondente, co voto favorable da
maioría prevista no artigo 47.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril.
Artigo 58

Toda a documentación dos asuntos incluídos na orde do día que debe servir de base
ao debate e, no seu caso, votación, deberá estar a disposición dos membros da
Corporación desde o mesmo día da convocatoria na Secretaría desta.
Calquera membro da Corporación poderá, en consecuencia, examinala e mesmo
obter copias de documentos concretos que a integre, mais os orixinais non poderán
saír do lugar no que se atopen postos de manifesto.
En todo caso, a Deputación da Coruña implantará os medios técnicos e electrónicos
para que a documentación íntegra dos asuntos incluídos na orde do día sexan postas
a disposición das/os deputadas/os por medios electrónicos.
As/os deputadas/os serán responsables do uso, coidado, custodia e intransferibilidade
a terceiros dos dispositivos electrónicos, tarxetas, claves, contrasinais, e calquera
outro dispositivo ou método técnico que autentique a súa personalidade nos sistemas
de asistencia telemática que se implanten.
O horario para exame dos expedientes será o correspondente ao normal de oficinas.
Excepcionalmente, cando o número ou a importancia dos asuntos así o requirir,
poderá ser ampliado pola Presidencia mediante resolución motivada que deberá ser
posta en coñecemento dos/as deputados/as e da Secretaría Xeral.
Artigo 59
1. O Pleno realizará as súas sesións no pazo provincial ou sede da Corporación
que se tratar, agás nos supostos de forza maior en que, a través da convocatoria
dunha resolución do/a presidente/a ditada previamente e notificada a todas
persoas membros da Corporación, poderá habilitarse outro edificio ou local para
efecto. En todo caso, farase constar en acta esta circunstancia.

de
ou
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2. En lugar preferente do salón de sesións estará colocada a efixie da S.M. El-Rei.
Artigo 60
1. As convocatorias de sesións, ordes do día, mocións, votos particulares, propostas
de acordo, ditames das comisións informativas, actas, notificacións, recursos,
escrituras públicas, comparecencias xudiciais e todos os actos de carácter público ou
administrativo que se realizaren por escrito en nome da Deputación redactaranse en
lingua galega e poderán facerse, ademais, en lingua española.
2. Nos debates poderán utilizarse, indistintamente, a lingua galega ou a española.
Artigo 61
Toda sesión, sexa ordinaria ou extraordinaria, haberá de respectar o principio de
unidade de acto e procurarase que remate no mesmo día do seu comezo. Se este
rematase sen que se debatesen e resolvesen todos os asuntos incluídos na orde do
día, o/a presidente poderá dar por rematada a sesión. Neste caso os asuntos non
debatidos haberán de incluírse na orde do día da seguinte sesión.

Durante o transcurso da sesión o/a presidente/a poderá acordar interrupcións ao seu
prudente arbitrio, para permitir as deliberacións dos grupos por separado sobre a
cuestión debatida, ou para descanso nos debates.
Artigo 62
1. Serán públicas as sesións do pleno. Non obstante, poderá ser secreto o debate e a
votación daqueles asuntos que puideren afectar ao dereito fundamental da cidadanía
a que se refire o artigo 18.1 da Constitución española, cando así se acordar por
maioría absoluta.
2. As sesións do Pleno transmitiranse en tempo real na web da Deputación,
gravaranse en vídeo que se custodiará na Secretaría Xeral. Tras a súa finalización, as
sesións gravadas publicaranse na web da Deputación. O/a presidente/a poderá, oída
a Xunta de Portavoces, decidir a instalación de sistemas megafónicos ou circuítos
pechados de televisión para ampliar a difusión auditiva ou visual do desenvolvemento
das sesións.
Na medida en que o marco normativo aplicable o permita, porase en funcionamento
un sistema de asistencia virtual e voto telemático das persoas deputadas, utilizando
tecnoloxías seguras de información e comunicación, nos casos de maternidade,
paternidade ou enfermidade grave.
3. O público asistente ás sesións non poderá intervir nestas, nin tampouco poderán
permitirse manifestacións de agrado ou desagrado, e o/a presidente/a pode proceder,
nos casos extremos, á expulsión da persoa asistente que por calquera causa impida o
normal desenvolvemento da sesión.
Artigo 63
As persoas membros da Corporación tomarán asento no salón de sesións unidas ao
seu grupo. A orde de colocación dos grupos determinarase pola Presidencia,
escoitadas as persoas portavoces, tendo preferencia o grupo formado polos membros
da lista que obtivese maior número de votos. En calquera caso, a colocación dos
membros corporativos tenderá a facilitar a emisión e reconto dos votos.
Unha vez establecida a distribución dos asentos de cada grupo, só se modificará,
oída a Xunta de Portavoces, no suposto de que algunha persoa deputada deixe de
pertencer ao grupo político da súa procedencia e adquira a condición de non adscrita.
Artigo 64
1. Para a válida constitución do Pleno requírese a asistencia dun terzo do número
legal de membros da Corporación, que nunca poderá ser inferior a tres. Este quórum
deberá manterse durante toda a sesión. En todo caso requírese a asistencia do/a
presidente/a e do/a secretario/a da Corporación ou de quen legalmente os/as
substitúan.
2. Se en primeira convocatoria non existise o quórum necesario segundo o disposto
no número anterior, entenderase convocada a sesión automaticamente a esta hora,
dous días despois. Se tampouco entón se alcanzase o quórum necesario, a
Presidencia deixará sen efecto a convocatoria adiando o estudo dos asuntos incluídos

na orde do día para a primeira sesión que se realice con posterioridade, sexa
ordinaria ou extraordinaria.

Sección segunda.- Dos debates
Artigo 65
As sesións comezarán preguntando o/a presidente/a se algún membro da
Corporación ten que formular algunha observación á acta da sesión anterior que se
distribuíse coa convocatoria. Se as houbese debateranse e decidirán as rectificacións
que procederen.
En ningún caso poderá modificarse o fondo dos acordos adoptados e só caberá
rectificar os meros erros materiais ou de feito.
Ao revisar, en cada acta, a aprobación da anterior consignaranse as observacións e
rectificacións practicadas.
2. Todos os asuntos se debaterán e votarán pola orde en que estivesen relacionados
na orde do día.
3. Non obstante o disposto no número anterior, o/a presidente/a pode alterar a orde
dos temas, ou retirar un asunto cando a súa aprobación esixir unha maioría especial e
esta non puider obterse no momento previsto inicialmente na orde do día.
4. Nas sesións ordinarias, concluído o exame das mocións incluídas na orde do día,
se as houbese, e en todo caso antes de pasar á quenda de rogos e preguntas, o/a
presidente/a preguntará se algún grupo político ou membro non adscrito desexa
someter á consideración do pleno por razóns de urxencia, algún asunto non
comprendido na orde do día que acompañaba á convocatoria e que non teña cabida
no punto de rogos e preguntas.
Se así fose, a persoa portavoz do grupo propoñente ou, no seu caso, a persoa
membro non adscrito xustificará a urxencia da moción e o pleno votará, acto seguido,
sobre a procedencia do seu debate. Se o resultado da votación for positivo seguirase
o procedemento previsto no artigo 67 e seguintes deste regulamento.
O disposto neste apartado non será de aplicación, en ningún caso, ás mocións de
censura, cuxa tramitación, debate e votación se rexerán polo establecido no artigo 81
deste regulamento.
Artigo 66
1. Calquera persoa deputada poderá pedir, durante o debate, a retirada dalgún
expediente incluído na orde do día, para o efecto de se incorporaren a este
documentos ou informes, e tamén que o expediente quede sobre a mesa, adiándose
a súa discusión para a seguinte sesión. En ambos os casos, a petición será votada,
tras rematar o debate e antes de proceder á votación sobre o fondo do asunto. Se a
maioría simple votase a prol da petición non haberá lugar a votar a proposta de
acordo.

2. No suposto de que se trate de asuntos non incluídos na orde do día que requiran
informe preceptivo da Secretaría ou da Intervención, se non puidesen emitilo no acto,
deberán solicitar do/a presidente/a que se adíe o seu estudo e quedarán sobre a
mesa ata a próxima sesión.
Cando esa petición non fose atendida, o/a secretario/a farao constar expresamente na
acta.
Artigo 67
Sempre que o solicitar un membro da Corporación, a consideración de cada punto
incluído na orde do día comezará coa lectura, íntegra ou en extracto, polo/a
secretario/a, do ditame formulado pola Comisión Informativa correspondente, da parte
resolutiva das mocións ou, se se trata dun asunto urxente, non ditaminado por
Comisión Informativa, da proposición que se somete ao Pleno. Tamén a solicitude de
calquera grupo ou dunha persoa membro non adscrito deberá darse lectura íntegra a
aquelas partes do expediente ou do informe ou ditame da Comisión que se considerar
conveniente para mellor comprensión.
Se ninguén solicitase a palabra tras a lectura, o asunto someterase directamente a
votación.
Artigo 68
1. Se se promove debate, as intervencións serán ordenadas pola Presidencia
conforme ás seguintes regras:
a) Soamente poderá facerse uso da palabra previa autorización do/a presidente/a. As
persoas oradoras dirixiranse sempre ao/á presidente/a.
b) As quendas xerais de intervención dos grupos políticos provinciais serán iniciadas
en orde inversa á súa importancia numérica e, no caso de empate, polo que teña
menor número de votos populares. Se houbese deputados/as non adscritos/as,
iniciaranse coa súa intervención.
c) O debate iniciarase cunha exposición e xustificación da proposta, a cargo dalgún
membro da Comisión Informativa que a ditaminou ou, nos demais casos, dalgún dos
membros da Corporación que subscriban a proposición ou moción, en nome propio ou
do colectivo ou órgano propoñente desta.
d) A continuación, os diversos grupos e membros non adscritos consumirán unha
primeira quenda. O/a presidente/a velará para que todas as intervencións teñan unha
duración igual.
e) Quen se considere aludido por unha intervención poderá solicitar da Presidencia
que se conceda unha quenda por alusións, que será breve e concisa.
f) Se o solicitase algún grupo ou membro non adscrito, procederase a unha segunda
quenda. Consumida esta, o/a presidente/a pode dar por terminada a discusión que se
pechará cunha intervención do relator en que brevemente ratificará ou modificará a
súa proposta.
g) Non se admitirán outras interrupcións que as do/a presidente/a para chamar á orde
ou á cuestión debatida.
2. Os membros da Corporación poderán, en calquera momento do debate, pedir a
palabra para presentar unha cuestión de orde, invocando para o efecto a norma a

aplicación da cal reclama. O/a presidente/a resolverá o que proceda, sen que por este
motivo se emprenda ningún debate.
3. O/a secretario/a e o/a interventor/a poderán intervir cando llelo requira o/a
presidente/a por razóns de asesoramento técnico ou aclaración de conceptos. Cando
estes/as funcionarios/as entendan que no debate se presentou algunha cuestión
sobre a que poida dubidarse sobre a legalidade ou repercusións orzamentarias do
punto debatido poderán solicitar ao/á presidente/a o uso da palabra para asesorar a
Corporación.
Artigo 69
1. O/a presidente/a poderá chamar á orde a calquera membro da Corporación que:
a) Profira palabras ou verta conceptos ofensivos ao decoro da Corporación ou dos
seus membros, das institucións públicas ou de calquera outra persoa ou entidade.
b) Produza interrupcións ou, de calquera outra forma, altere a orde das sesións.
c) Pretenda facer uso da palabra sen que lle fose concedida ou unha vez que lle fose
retirada.
2. Tras tres chamadas á orde na mesma sesión, con advertencia na segunda das
consecuencias dunha terceira chamada, o/a presidente/a poderá ordenarlle que
abandone o local en que se estea desenvolvendo a reunión, adoptando as medidas
que considere oportunas para facer efectiva a expulsión.
Artigo 70
Nos supostos en que, de conformidade co establecido no artigo 76 da Lei 7/1985,
algunha persoa membro da Corporación deba absterse de participar na deliberación e
votación, deberá abandonar o salón mentres se discuta e vote o asunto, agás cando
se trate de debater a súa actuación como corporativo, pois neste caso terá dereito a
permanecer e defenderse.
Artigo 71
Para os efectos do desenvolvemento das sesións e para definir o carácter das
intervencións dos membros da Corporación, utilizarase a seguinte terminoloxía:
1. Ditame, é a proposta sometida ao pleno tras o estudo do expediente pola Comisión
Informativa. Contén unha parte expositiva e un acordo a adoptar.
2. Proposición, é a proposta que se somete ao pleno relativa a un asunto incluído na
orde do día, que acompaña á convocatoria, en virtude do disposto no artigo 56.4
deste regulamento. Conterá unha parte expositiva ou xustificación e un acordo, así
mesmo, a adoptar. Non procederá entrar a debater nin votar unha proposición sen
que previamente fose ratificada, de acordo co disposto no referido artigo 56.4, a
inclusión do asunto na orde do día.
3. Moción, é a proposta que por iniciativa propia fan, individual ou colectivamente, as
persoas deputadas ou os grupos e que se somete directamente ao coñecemento e

consideración do pleno. Formularase por escrito e conterá unha parte expositiva ou
xustificación e un acordo, así mesmo, a adoptar.
Cada grupo político poderá presentar un máximo de dúas mocións por sesión
plenaria.
As mocións incluídas na orde do día conforme ao disposto no artigo 56.3 deste
regulamento serán debatidas e votadas da mesma forma que os ditames. Se o
obxecto da moción implica a tramitación e resolución dun expediente sen instrución
previa, o acordo de aprobación polo pleno equivalerá ao acordo de iniciación de oficio
dun expediente que, tras a súa instrución, se someterá á Comisión Informativa
correspondente para que traslade o seu ditame á Corporación. Se non fose aprobada
polo Pleno entenderase concluída a tramitación da moción. Por outra banda, se o
obxecto da moción non implica a resolución dun expediente por tratarse dunha
declaración de ideas ou dunha posición de contido simplemente político, da
comunicación a outras administracións ou particulares de posicións ou puntos de vista
da Corporación ou outras decisións de natureza análoga, o acordo que tome o Pleno
porá fin á tramitación da moción.
Estas mocións serán obxecto de emendas sempre e cando o grupo promotor das
mocións acepte a súa inclusión; do contrario, o grupo emendante deberá presentar as
súas emendas como acordo independente.
As emendas ás moción presentaranse por escrito cunha antelación mínima de 24
horas a respecto da data de inicio da sesión plenaria. No caso das mocións non
incluídas na orde do día e que conten con declaración de urxencia, as emendas
poderán presentarse oralmente durante a mesma sesión en que se debatan.
As mocións non incluídas na orde do día, presentadas por escrito por calquera
deputado ou grupo nunha sesión ordinaria, requirirán a previa declaración de urxencia
polo pleno, acordada pola maioría absoluta do número legal de membros da
Corporación. Declarada a urxencia, seguirase o procedemento e efectos sinalados no
apartado anterior. O acordo desestimatorio da urxencia porá fin á tramitación da
moción, agás que esta reúna os requisitos sinalados no artigo 56.3 deste
Regulamento, pois nese caso incluirase a moción na orde do día da seguinte sesión
ordinaria.
4. Declaracións da Xunta de Portavoces ou “declaración institucional”: son
exposicións escritas de carácter xeral ou particular sobre un asunto de interese
provincial, adoptadas pola Xunta de Portavoces a proposta dun grupo. No caso de
que sexan aprobadas por unanimidade dos seus membros e conten, no seu caso, coa
aprobación dos membros non adscritos, poderán trasladarse ao pleno da Deputación
para que sexan lidas na primeira sesión que se realice. Non poderán ser obxecto de
intervencións nin de votación polos membros da Corporación.
5. Voto particular, é a proposta de modificación dun ditame formulada por un membro
que forma parte da Comisión Informativa. Deberá acompañar ao ditame desde o día
seguinte á súa aprobación pola Comisión.

6. Emenda, é a proposta de modificación dun ditame ou proposición presentada por
calquera membro, mediante escrito presentado ao presidente antes de iniciarse a
deliberación do asunto.
7. Rogo, é a formulación dunha proposta de actuación dirixida a algún dos órganos de
goberno provincial. Os rogos formulados no seno do pleno poderán ser debatidos,
pero en ningún caso sometidos a votación.
Poden presentar rogos todos os membros da Corporación, ou os grupos a través das
persoas portavoces.
Os rogos poderán ser efectuados oralmente ou por escrito e serán debatidos
xeralmente na sesión seguinte, sen prexuízo de que poidan selo na mesma sesión
que se formularen se o/a presidente/a o estimar conveniente.
8. Pregunta, é calquera cuestión presentada aos órganos de goberno no seo do
pleno. Poden presentar preguntas todas as persoas membros da Corporación, ou os
grupos provinciais a través das persoas portavoces.
As preguntas presentadas oralmente no transcurso dunha sesión serán xeralmente
contestadas pola persoa destinataria na sesión seguinte, sen prexuízo de que a
persoa preguntada queira darlle resposta inmediata.
As preguntas formuladas por escrito serán contestadas pola persoa destinataria na
sesión seguinte, sen prexuízo de que a persoa preguntada queira darlle resposta
inmediata.
As preguntas formuladas por escrito con vinte e catro horas de antelación, serán
contestadas ordinariamente na sesión ou, por causas debidamente motivadas, na
seguinte.
Sección terceira.- Das votacións
Artigo 72
1. Finalizado o debate dun asunto, procederase á súa votación.
2. Antes de comezar a votación o/a presidente/a presentará clara e concisamente os
termos desta e a forma de emitir o voto.
3. Unha vez iniciada a votación non pode interromperse por ningún motivo. Durante o
desenvolvemento da votación o/a presidente/a non concederá o uso da palabra e
ningún membro corporativo poderá entrar no salón ou abandonalo.
Se unha votación resulta dubidosa en canto ao seu resultado, a Presidencia faraa
repetir de inmediato a través do procedemento que estime máis oportuno.
4. Rematada a votación ordinaria, o/a presidente/a declarará o acordado.

5. Inmediatamente de concluír a votación nominal, o/a secretario/a computará os
sufraxios emitidos e anunciará en voz alta o seu resultado, en vista do cal o/a
presidente/a proclamará o acordo adoptado.
Artigo 73
1. O Pleno da Corporación adopta os seus acordos, como regra xeral, por maioría
simple das persoas membros presentes. Existe maioría simple cando os votos
afirmativos son máis que os negativos.
2. Entenderase por maioría absoluta cando os votos afirmativos son máis da metade
do número legal de membros da Corporación.
3. O voto dos/as deputados/as é persoal e indelegable.
Artigo 74
1. O voto pode emitirse en sentido afirmativo ou negativo, e os membros da
Corporación poden absterse de votar.
Para os efectos da votación correspondente considerarase que se absteñen as
persoas membros da Corporación que se ausentasen do salón de sesións unha vez
iniciada a deliberación dun asunto e non estivesen presentes no momento da
votación. No suposto de que se reintegrasen ao salón de sesións antes da votación
poderán, desde logo, tomar parte nesta.
2. No caso de votacións con resultado de empate efectuarase unha nova votación, e
se persistise o empate, decidirá o voto de calidade do/a presidente/a.
Artigo 75
As votacións poden ser ordinarias, nominais e secretas.
A votación ordinaria poderá realizarse, por decisión da Presidencia, nunha das
seguintes formas:
1º. Por procedemento electrónico que acredite o sentido do voto de cada persoa
deputada e os resultados totais da votación.
2º Manifestándose por signos convencionais de asentimento, disentimento ou
abstención
Son nominais aquelas votacións que se realizan mediante chamamento por orde
alfabética de apelidos e sempre en último lugar o/a presidente/a e en que cada persoa
membro da Corporación, ao ser chamada, responde en voz alta «si», «non» ou
«abstéñome».
Son secretas as que se realizan por papeleta que cada membro da Corporación vaia
depositando nunha urna ou bolsa.
Artigo 76

1. O sistema normal de votación será a votación ordinaria.
2. A votación nominal requirirá a solicitude dun grupo provincial aprobada polo Pleno
por unha maioría simple en votación ordinaria.
3. A votación secreta soamente poderá utilizarse para elección ou destitución de
persoas.
Artigo 77
Proclamado o acordo, os grupos que non interviñesen no debate ou que tras este
modificasen o sentido do seu voto, poderán solicitar do/a presidente/a unha quenda
de explicación de voto.

Sección cuarta.- Do control e fiscalización polo Pleno da actuación dos demais
órganos de goberno
Artigo 78
1. O control e fiscalización polo Pleno da actuación dos demais órganos de goberno
exercerase a través dos seguintes medios:
a) Requirimento de presenza e información de membros corporativos que teñan
delegación.
b) Debate sobre a actuación da Xunta de Goberno.
c) Moción de censura ao/á presidente/a.
d) Cuestión de confianza presentada polo/a presidente/a nos supostos e polo
procedemento sinalados na lexislación electoral xeral.
Artigo 79
1. Calquera membro da Corporación que por delegación do/a presidente/a teña a
responsabilidade dunha área de xestión, estará obrigado a comparecer perante o
pleno, cando este así o acordar, ao obxecto de responder ás preguntas que se lle
formularen sobre a súa actuación.
2. Acordada polo Pleno a comparecencia mencionada no apartado anterior, o/a
presidente/a incluirá o asunto na orde do día da próxima sesión ordinaria ou
extraordinaria que realice a Corporación, notificando á persoa interesada o acordo
adoptado e a data en que terá lugar a sesión en que deberá comparecer. Entre esta
notificación e a realización da sesión deberán transcorrer, polo menos, tres días.
3. Non obstante o anterior, os cargos a que se refire o apartado 1 deste artigo
poderán aceptar comparecer, se o consideran oportuno, na mesma sesión ordinaria
en que se inclúe a solicitude de comparecencia.
4. No desenvolvemento da comparecencia seguirase a orde das intervencións
establecidas no artigo 68 deste regulamento, intervindo a persoa informante para dar
resposta ás preguntas que lle formulen os diversos grupos políticos da Corporación.

En ningún caso, desta comparecencia poderá derivar a adopción de acordos sen
cumprirse os requisitos establecidos no artigo 57 deste regulamento.
Artigo 80
1. O Pleno, tras a proposta do/a presidente/a ou mediante solicitude da cuarta parte,
ao menos, do número legal de membros corporativos, poderá acordar a realización de
sesión extraordinaria con obxecto de someter a debate a xestión da Xunta de
Goberno.
2. O desenvolvemento da sesión a que fai referencia o apartado anterior suxeitarase
ao establecido con carácter xeral, intervindo en primeiro lugar a persoa autora da
proposta para explicar o significado desta. Contestará unha persoa membro da Xunta
de Goberno designada por esta e, despois de sendas quendas de réplica, poderán
intervir os demais grupos políticos da Corporación para formular preguntas á Xunta de
Goberno, que serán contestadas por unha persoa membro desta.
3. Como consecuencia do debate poderá presentarse unha moción con obxecto de
que o pleno manifeste a súa posición sobre a xestión da Xunta de Goberno. Se o
Pleno admite debater a moción, esta incluirase na orde do día na seguinte sesión
plenaria, ordinaria ou extraordinaria.
Artigo 81
As mocións de censura ao/á presidente/a e as cuestións de confianza presentadas ao
Pleno polo/a presidente/a axeitaranse ao disposto na lexislación electoral xeral.
Sección quinta.- Das actas
Artigo 82
1. De cada sesión o/a secretario/a redactará a correspondente acta en que haberá de
constar:
a) Lugar da reunión, con expresión do nome da provincia, municipio e local en que se
realiza.
b) Día, mes e ano.
c) Hora en que comeza.
d) Nome e apelidos do/a presidente/a, das persoas membros da Corporación
presentes, das ausentes que se escusaron e das que falten sen escusa.
e) Carácter ordinario ou extraordinario da sesión, e se se desenvolve en primeira ou
en segunda convocatoria.
f) Asistencia do/a secretario/a, ou de quen legalmente o/a substitúa, e presenza do/a
funcionario/a responsable da Intervención, cando concorra.
g) Asuntos que examinen, opinións sintetizadas dos grupos ou membros da
Corporación que intervirán nas deliberacións e incidencias destas.
h) Votacións que se verifiquen e no caso das nominais o sentido en que cada membro
emita o seu voto. Nas votacións ordinarias farase constar o número de votos
afirmativos, dos negativos e das abstencións. Farase constar nominalmente o sentido
do voto cando así o solicitaren as persoas interesadas.
i) Parte dispositiva dos acordos que se adoptaren.
j) Hora en que o/a presidente/a dea por finalizada a sesión.

2. De non realizarse a sesión por falta de asistentes, ou outro motivo, o/a secretario/a
suplirá a acta cunha dilixencia autorizada coa súa sinatura, en que consigne a causa
e nomes das persoas concorrentes e das que escusasen a súa asistencia.
Artigo 83
1. Será aplicable á redacción das actas o disposto no artigo 60 en canto á utilización
das linguas.
2. A acta será aprobada en versión galega, sen prexuízo de que o/a secretario/a
certifique tamén sobre a versión en español, segundo resulte da tradución do orixinal
en galego.
3. A acta, unha vez aprobada polo Pleno, transcribirase no Libro de Actas
autorizándoa coas sinaturas do/a presidente/a e do/a secretario/a.
As actas constarán en soporte electrónico, substituíndo no seu caso o soporte papel
en canto a normativa vixente o permita, sen prexuízo da conservación de arquivo
audiovideo da sesión. Nese suposto manterase o libro de actas en soporte
electrónico.
Capítulo 2.- Funcionamento da Xunta de Goberno
Artigo 84
1. A Xunta de Goberno realizará a sesión constitutiva, a convocatoria do/a
presidente/a, dentro dos dez días seguintes a aquel en que este/a designase as
persoas membros que a integran.
2. En defecto de previsión expresa, a Xunta de Goberno realizará sesión ordinaria
cada quince días como mínimo.
3. Corresponde á Presidencia fixar, mediante Resolución, o día e hora en que deba
ter lugar a sesión ordinaria.
4. As sesións extraordinarias e as urxentes terán lugar cando, con tal carácter, sexan
convocadas polo/a presidente/a.
5. O/a presidente/a poderá, en calquera momento, reunir a Xunta de Goberno cando
estime necesario coñecer o seu parecer ou pedir a súa asistencia con anterioridade a
ditar resolucións en exercicio das atribucións que lle correspondan.
6. As sesións desenvolveranse no pazo provincial ou edificio que sexa sede da
entidade, agás nos supostos de forza maior.
Artigo 85
1. As sesións da Xunta de Goberno axeitaranse ao establecido para o Pleno nos
artigos anteriores coas modificacións seguintes:

a) Entre a convocatoria e a realización da sesión non poderán transcorrer menos de
vinte e catro horas, agás no caso das sesións extraordinarias e urxentes en que,
antes de entrar a coñecer os asuntos incluídos na Orde do día, deberá ser declarada
a urxencia por acordo favorable da maioría das persoas membros.
b) As sesións da Xunta de Goberno non serán públicas, sen prexuízo da publicidade e
comunicación ás Administracións estatal e autonómica dos acordos adoptados.
Ademais, no prazo de dez días deberá enviarse a todas as persoas membros da
Corporación copia da acta.
c) Para a válida constitución da Xunta de Goberno requírese a asistencia dun terzo
das persoas que a compoñen. Se non existise quórum, constituirase en segunda
convocatoria, unha hora despois da sinalada para a primeira.
d) O/a presidente/a dirixe e ordena ao seu prudente arbitrio os debates no seo da
comisión.
e) Nos casos en que a Xunta de Goberno exerza competencias delegadas polo Pleno,
será preceptivo o previo informe da comisión informativa correspondente.
f) As actas das sesións da Xunta de Goberno transcribiranse en libro distinto do das
sesións do pleno.
2. A Xunta de Goberno nas súas reunións deliberantes non poderá adoptar ningún
acordo, formalizándose o resultado das deliberacións, no seu caso, en forma de
ditames, nos termos do artigo 71.1 deste regulamento.
3. Tanto nas sesións como nas reunións da Xunta de Goberno, o/a presidente/a
poderá requirir a presenza de membros da Corporación non pertencentes á Xunta de
Goberno, ou de persoal ao servizo da entidade, ao obxecto de informar no relativo ao
ámbito das súas actividades.
4. Cando a Xunta de Goberno exerza competencias delegadas polo pleno ou que lle
fosen asignadas polas leis, adoptará os seus acordos mediante votación formal,
segundo as normas establecidas no presente regulamento.
Capítulo 3.- Réxime xeral das delegacións entre os órganos necesarios
Artigo 86
1. A delegación de atribucións requirirá, para ser eficaz, a súa aceptación por parte da
persoa delegada. A delegación entenderase aceptada tacitamente se no prazo de tres
días hábiles contados desde a notificación do acordo á persoa membro ou órgano
destinatario da delegación non fai manifestación expresa perante o órgano delegante
de que non acepta a delegación.
2. As delegacións do pleno no/a presidente/a ou na Xunta de Goberno e as do/a
presidente/a nesta última, como órgano colexiado, non ficarán revogadas polo simple
feito de se producir un cambio na titularidade da Presidencia ou na composición
concreta da Xunta de Goberno.
3. A revogación ou modificación das delegacións haberá de adoptarse coas mesmas
formalidades que as esixidas para o seu outorgamento.
Artigo 87

Se non se dispón outra cousa, o órgano delegante conservará as seguintes facultades
en relación coa competencia delegada:
a) A de recibir información detallada da xestión da competencia delegada e dos actos
ou disposicións emanados en virtude da delegación.
b) A de ser informado previamente á adopción de decisións de transcendencia.
c) Os actos ditados polo órgano delegado no exercicio das atribucións delegadas
enténdense ditados polo órgano delegante, correspondendo, en consecuencia, a este
a resolución dos recursos de reposición que puideren interpoñerse, agás que na
Resolución ou acordo de delegación expresamente se confira a resolución dos
recursos de reposición contra os actos ditados polo órgano delegado.
Artigo 88
O órgano delegante poderá revogar en calquera momento a competencia delegada
conforme á lexislación vixente sobre procedemento administrativo común. No caso de
revogar a delegación, o órgano que teña a competencia orixinaria, poderá revisar as
resolucións tomadas polo órgano ou autoridade delegada nos mesmos casos e
condicións establecidas para a revisión de oficio dos actos administrativos.
Artigo 89
Ningún órgano poderá delegar nun terceiro as atribucións ou potestades recibidas por
delegación doutro órgano.
Artigo 90
A delegación de atribucións entenderase que é por tempo indefinido, agás que a
resolución ou acordo da delegación dispuxer outra cousa, ou a temporalidade desta
se derivar da propia natureza da delegación.

Título V.- Organización complementaria da Deputación
Capítulo 1.- Órganos complementarios: composición e atribucións
Artigo 91
Son órganos complementarios da Deputación Provincial:
a) Os/as deputados/as delegados/as.
b) As Comisións informativas.
c) A Comisión Especial de Contas.
d) Os Consellos Sectoriais.
e)Os órganos desconcentrados e descentralizados para a xestión de servizos.
Capítulo 2.- Dos/as deputados/as-delegados/as
Artigo 92

1. Os/as deputados/as-delegados/as son aqueles/as deputados/as que teñen
algunhas das delegacións de atribucións da Presidencia, previstas nos números 3,4 e
5 do artigo 40 deste Regulamento.
2. Pérdese a condición de deputado/a-delegado/a:
a) Por renuncia expresa, que haberá de ser formalizada por escrito perante a
Presidencia.
b) Por revogación da delegación, adoptada polo/a presidente/a coas mesmas
formalidades previstas para outorgala.
Artigo 93
1. As persoas deputadas-delegadas terán as atribucións que se especifiquen na
respectiva Resolución de delegación, e exerceranas de acordo co que nel se prevexa,
en función dos distintos tipos incluídos no artigo 40 deste regulamento e no marco das
regras que alí se establecen.
2. Se a resolución ou acordo de delegación se refire xenericamente a unha materia ou
sector de actividade sen especificación de potestades, entenderase que comprende
todas aquelas facultades, dereitos e deberes referidos á materia delegada que
corresponden ao órgano que ten asignadas orixinariamente as atribucións coa soa
excepción das que segundo a Lei 7/1985, do 2 de abril, non sexan delegables.
3. No non previsto na presente Sección serán de aplicación as normas xerais
establecidas nos artigos 86 a 90 deste regulamento.

Capítulo 3.- Das Comisións Informativas
Sección primeira.- Composición e ámbito de atribucións
Artigo 94
1. As comisións informativas, integradas exclusivamente por membros da
Corporación, son órganos sen atribucións resolutorias que teñen por función o estudo,
informe ou consulta dos asuntos que teñan que ser sometidos á decisión do pleno e
da Xunta de Goberno cando esta actúe con competencias delegadas polo pleno, agás
cando teñan que adoptarse acordos declarados urxentes.
2. Igualmente informarán aqueles asuntos da competencia propia da Xunta de
Goberno, e da Presidencia, que foren sometidos ao seu coñecemento por expresa
decisión daquelas.
Artigo 95
1. As comisións informativas poden ser permanentes e especiais.
2. Son comisións informativas permanentes as que se constitúen con carácter xeral,
distribuíndo entre elas as materias que teñan que someterse ao pleno. O seu número
e denominación iniciais, así como calquera variación destas durante o mandato
corporativo, decidirase mediante acordo adoptado polo Pleno tras a proposta da

Presidencia, procurando, no posible, a súa correspondencia co número e
denominación das grandes áreas en que se estruturan os servizos corporativos.
3. Son comisións informativas especiais as que o Pleno acorde constituír para un
asunto concreto, en consideración ás súas características especiais de calquera tipo.
Estas comisións extínguense automaticamente unha vez que ditaminen ou informen
sobre o asunto que constitúe o seu obxecto, agás que o acordo plenario que as creou
dispoña outra cousa.
Artigo 96
No acordo de creación das comisións informativas determinarase a súa composición
concreta, tendo en conta as seguintes regras:
a) O/a presidente/a da Corporación é o/a presidente/a nato/a de todas elas; porén, a
Presidencia efectiva poderá delegala en calquera membro da Corporación,
designando, ademais, unha persoa suplente.
b) Cada comisión estará integrada de forma que a súa composición se axeite á
proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na
Corporación, sen mingua dos dereitos das persoas membros non adscritos.
c) A adscrición concreta a cada comisión das persoas membros da Corporación que
deban formar parte desta en representación de cada grupo, realizarase mediante
escrito da persoa portavoz deste dirixido á Presidencia, do que se dará conta ao
pleno. Poderá designarse, de igual forma, unha persoa suplente por cada titular.
Artigo 97
1. Os ditames das comisións informativas teñen carácter preceptivo e non vinculante.
2. En supostos de urxencia, o Pleno ou a Xunta de Goberno, poderá adoptar acordos
sobre asuntos non ditaminados pola correspondente comisión informativa, mais,
nestes casos, do acordo adoptado deberá darse conta á Comisión Informativa na
primeira sesión que se realice. Á proposta de calquera das persoas membros da
comisión informativa, o asunto deberá ser incluído na orde do día do seguinte pleno
con obxecto de que este delibere sobre a urxencia acordada, en exercicio das súas
atribucións de control e fiscalización.
Artigo 98
1. A Comisión Especial de Contas é de existencia preceptiva, segundo dispón o artigo
116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e a súa constitución, composición, integración e
funcionamento axéitase ao establecido para as demais Comisións Informativas.
2. Corresponde á Comisión Especial de Contas o exame, estudo e informe de todas
as contas, orzamentarias e extraorzamentarias, que deba aprobar o pleno da
Corporación, de acordo co establecido na lexislación reguladora da contabilidade das
entidades locais.

3. A Comisión Especial de Contas poderá actuar como Comisión Informativa
permanente para os asuntos relativos á Economía e Facenda da Entidade.
4. A Comisión Especial de Contas terá que reunirse antes do día 1 de xuño de cada
ano para emitir o informe preceptivo sobre as contas anuais da entidade local.
5. As contas e a documentación complementaria estarán a disposición dos membros
da Comisión para exame e consulta como mínimo quince días antes da xuntanza.
Sección segunda.- Regras especiais de funcionamento das comisións
informativas
Artigo 99
1. As comisións informativas desenvolven sesións ordinarias coa periodicidade que
acorde o pleno no momento de constituílas, nos días e horas que estableza a
Presidencia da Corporación, ou a persoa que as preside, que poderán así mesmo,
convocar sesións extraordinarias ou urxentes destas. O/a presidente/a da
Corporación, ou o/a presidente/a da Comisión, estará obrigado/a a convocar sesión
extraordinaria cando o solicite a cuarta parte, cando menos, das persoas membros da
Comisión. Neste caso, e polo que respecta á orde do día, aplicarase o disposto no
artigo 56 deste regulamento.
2. As sesións poden desenvolverse na sede da entidade respectiva ou noutras
dependencias desta.
3. As convocatorias corresponden ao/á presidente/a da Corporación ou ao/á
presidente/a da Comisión e deberán ser notificadas ás persoas membros da Comisión
ou, no seu caso, aos grupos municipais cunha antelación de dous días hábiles, agás
as urxentes. En todo caso, acompañarase a orde do día.
Artigo 100
1. A válida realización das sesións require a presenza dun terzo dos compoñentes da
Comisión, xa sexan titulares ou suplentes, en primeira convocatoria ou en segunda
convocatoria que terá lugar unha hora máis tarde.
2. A Presidencia dirixe e ordena, ao seu prudente arbitrio, respectando os principios
xerais que rexen os debates plenarios, os debates da Comisión.
3. Os ditames aprobaranse sempre por maioría simple das persoas presentes,
decidindo os empates o/a presidente/a con voto de calidade.
Artigo 101
1. Ningunha Comisión poderá deliberar sobre asuntos da competencia doutra, a non
ser que se trate de problemas comúns, pois neste caso poderá convocar o/a
presidente/a da Corporación, á proposta das persoas que presidan as respectivas
Comisións, unha sesión conxunta.
2. O ditame da Comisión poderá limitarse a mostrar a súa conformidade coa proposta
que lle sexa sometida polos servizos administrativos competentes ou ben formular
unha alternativa.

3. Os membros da Comisión que disintan do ditame aprobado por esta, poderán pedir
que conste o seu voto en contra ou formular voto particular para a súa defensa
perante o pleno.
Artigo 102
1. O/a presidente/a de cada comisión poderá requirir a presenza, nas súas sesións,
de persoal ou membros da Corporación para efectos informativos.
Ás sesións da Comisión de Facenda asistirá, en todo caso, o/a funcionario/a
responsable da Intervención.
2. De cada sesión das comisións informativas redactarase unha acta a que se
acompañarán os ditames que foren aprobados e os votos particulares que se
formularen a aqueles.
Artigo 103
En todo o non previsto nesta Sección serán de aplicación as disposicións sobre
funcionamento do pleno.
Disposición derrogatoria
Queda derrogado o Regulamento orgánico provincial aprobado definitivamente en
sesión plenaria de 3 de febreiro de 1989 e publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña núm. 71 do 29 de marzo de 1989. Así mesmo queda derrogada calquera
outra disposición de igual ou inferior rango que se opoña ao presente Regulamento
orgánico, o contradiga ou resulte incompatible con este.
Disposición final. Entrada en vigor
O presente Regulamento orgánico entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, unha vez transcorridos os prazos
establecidos no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local."
SEGUNDO: Someter o regulamento a información pública e audiencia dos
interesados, con publicación no Boletín Oficial da Provincia, taboleiro de anuncios e
sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña, por prazo de trinta días, para
que poidan presentarse reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola
Corporación. De non presentárense reclamacións ou suxestións no mencionado
prazo, o regulamento considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de
acordo expreso polo Pleno.
TERCEIRO: Facultar ao presidente da Deputación Provincial da Coruña para a
execución e debido cumprimento do acordado nos apartados anteriores.

I.MOCIÓN DOS GRUPOS PROVINCIAIS DO PARTIDO POPULAR, PARTIDO
SOCIALISTA DE GALICIA-PSOE, BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, MAREA
ATLÁNTICA, COMPOSTELA ABERTA E ALTERNATIVA DOS VECIÑOS
RELATIVA AO PAZO DE MEIRÁS.
Co obxecto de dar cumprimento ao acordo plenario da Deputación da Coruña do 15
de setembro de 2017 sobre o Pazo de Meirás, así como aos acordos da Xunta pro
Devolución do Pazo de Meirás, a Deputación encargou un informe histórico
coordinado polo profesor da Universidade de Santiago Emilio Grandío e un informe
xurídico coordinado tamén polo profesor da Universidade de Santiago Xavier Ferreira.
Estes dous informes iluminan, por unha parte, o relato histórico sobre o que
aconteceu co Pazo de Meirás desde 1938 e, por outra, avalan a posibilidade de
devolver o Pazo ao dominio público. Velaquí, a continuación, algúns dos feitos
probados e das conclusións que se recollen nestes dous informes:
Consta que en maio de 1938 estaba constituída a denominada “Junta Provincial ProPazo del Caudillo”, presidida polo gobernador Civil da Coruña, Julio Muñoz R. de
Aguilar, e da que formou parte, dende un primeiro momento, o Goberno Civil, o
Concello da Coruña e, nomeadamente, a Deputación Provincial da Coruña. A súa
finalidade era a de procurar o financiamento preciso para facer efectiva a doazón a
Francisco Franco, e con isto garantir que a segunda residencia do futuro xefe do
Estado se situase en Sada, na parroquia de Meirás.
Con data 28 de marzo de 1938 redactouse un documento en que se fixo constar o
seguinte:
“En el día veintiocho de marzo de nuestro segundo año triunfal del señor de
mil novecientos treinta y ocho, la ciudad y Provincia de La Coruña hicieron la
ofrenda de donación de las Torres de Meirás al fundador del nuevo imperio,
Jefe del Estado, Generalísimo de los ejércitos y Caudillo de España, Francisco
Franco Baamonde”.
O documento aparece asinado por diversos membros da Junta Pro-Pazo, figurando,
así mesmo, unha aceptación autógrafa asinada por Francisco Franco no Pazo de
Meirás con data 5 de decembro de 1938.
Parece evidente que, con carácter previo á aceptación da doazón polo Xefe do
Estado -5 de decembro de 1938-, se produciu a compra das Torres aos seus
propietarios, ben pola Junta pro Pazo, ben por algún outro organismo público que
participou nela; a este feito tamén se refiren o telegrama remitido polo gobernador civil
da Coruña e a acta do Concello da Coruña de data 31 de marzo. Non podería
entenderse doutro xeito a existencia da referida doazón, como tampouco podería
entenderse que a referida doazón non fose efectuada a favor da persoa que ocupaba
a xefatura do Estado, precisamente, en tal concepto.
Consta que, ao longo de 1938 e 1940, se realizaron achegas por parte de institucións
públicas e persoas privadas á Junta Pro-Pazo para facilitar o pago da súa adquisición.
Da natureza coactiva de moitas destas contribucións dan conta tanto as reiteradas
misivas remitidas polo Gobernador Civil aos distintos concellos afectados -como

Oleiros, Carballo ou Culleredo-, así como os descontos coactivos das nóminas dos
empregados municipais, tal e como se fai constar no Informe histórico citado.
Consta que, en data 24 de maio de 1941, se outorgou en Madrid, perante o notario D.
Luis Sierra Bermejo, unha escritura de compravenda que tiña como obxecto a finca
urbana denominada “Torres de Meirás”. Esta escritura inscribiuse no Rexistro civil de
Betanzos o 24 de novembro de 1941.
Curiosamente, reflíctese na citada escritura unha compravenda directa das “Torres de
Meirás” entre os herdeiros da familia Pardo Bazán, como vendedores, e Francisco
Franco Bahamonde como comprador, a título persoal, representado por Pedro Barrié
da Maza, membro da Junta pro Pazo e premiado, posteriormente, co título de Conde
de Fenosa.
A partir do ano 1941, e esporadicamente antes, Franco utilizou o Pazo como segunda
residencia oficial da xefatura do Estado, realizando de xeito regular e sistemático os
correspondentes consellos de ministros e audiencias oficiais durante a súa estadía
nela.
Cómpre salientar que ao longo da ocupación do Pazo polo Xefe do Estado, diversos
organismos públicos (sinaladamente o Concello e a Deputación da Coruña) realizaron
diversos investimentos neste, así como nas súas inmediacións, co fin de dotar o Pazo
da seguranza, ornato, accesibilidade e relevancia propias da segunda residencia
oficial do xefe do Estado.
No ano 1979 figura unha anotación rexistral en que se fai constar que o Pazo pasa a
ser propiedade de Carmen Polo y Martínez Valdés.
Por Decreto 229/2008, do 30 de decembro, da Xunta de Galicia, declaráronse Ben de
Interese Cultural, coa categoría de sitio histórico, as Torres de Meirás (tamén
coñecidas como Pazo de Meirás), situadas no termo municipal de Sada, na provincia
da Coruña. Na exposición de motivos do Decreto saliéntase o singular valor histórico
e artístico do Pazo.
O destino das Torres de Meirás, Pazo de Meirás, desde 1938 ata 1975, ano do
falecemento de Francisco Franco, foi o de residencia oficial estival do Xefe do Estado.
No inmoble analizado tiveron lugar numerosos consellos de ministros, audiencias,
sinaturas de diversas leis e decretos, e sufragouse a súa realizaron, así como
determinadas obras de coidado e mellora, con investimentos públicos.
Vistos os feitos transcritos e os negocios xurídicos que acabamos de relatar,
podemos considerar que a escritura pública de compravenda efectuada no ano
1941 é un contrato simulado.
Todo parece indicar que a escritura pública de compravenda das “Torres de Meirás”
outorgada o 24 de maio de 1941 é un contrato sen causa, un contrato simulado por
cuxo medio quen xa non era lexítimo propietario da devandita finca finxiu a existencia
dunha nova compravenda en que o comprador, que apareceu nese acto
representado, o fixo a título exclusivamente particular. En consecuencia, atopámonos
diante dunha venda efectuada por quen non era propietario e diante dunha
compra realizada por quen, a título de Xefe de Estado, xa aceptara o ben
mediante unha doazón previa, e todo iso artellado coa finalidade de eludir a

incorporación do ben obxecto da compravenda ao Patrimonio Nacional,
incorporándoo así ao seu patrimonio particular.
Resulta máis que evidente, no que a adquisición das Torres de Meirás se refire, a
abrumadora existencia de indicios que nos permiten entender que o contrato de
compravenda formalizado en 1941 foi, en puridade, un contrato simulado ou un
contrato inexistente ao carecer absolutamente de causa, tendo por obxecto a
fraudulenta e ilícita ransmisión dun ben imprescriptible e, en consecuencia,
radicalmente nulo. Así, produciuse a primeira compra aos seus lexítimos propietarios
no ano 1938; posteriormente materializouse a doazón do ben inmoble ao seu favor,
que foi efectivamente aceptada o 5 de decembro de 1938 e a toma de posesión do
pazo nesas datas. Polo demais, os gastos das reunións e actos institucionais alí
realizados, así como as obras de conservación e mellora realizadas no inmoble se
fixeron con cargo ao erario público. Tamén foron diversas as obras nos arredores,
neste sentido, estas propiedades pasaron aformar parte da doazón feita pola “Junta
Pro-Pazo” ao entón xefe do Estado. Loxicamente, a Deputación pon á disposición das
persoas herdeiras dos propietarios orixinais toda a información qeu posúe a ese
respecto.
Atopámonos, pois, diante dun contrato sen causa, o que determinaría a súa
inexistencia e, así mesmo, a imprescritibilidade da acción para tal declaración.
O feito de que tal inexistente contrato de compravenda resultase inscrito no Rexistro
da Propiedade e de que mesmo, con posterioridade, a raíz do falecemento de
Francisco Franco, pasase aos seus herdeiros, non supón que estes poidan acollerse
á súa protección, dado o carácter imprescriptible do ben.
Así as cousas, cabería entender que, ao abeiro do previsto nos artigos un e dous da
Lei do Patrimonio Nacional de 1940, o Pazo de Meirás e os bens mobles e
semoventes contidos fosen incorporados ao devandito Patrimonio en virtude do
negocio simulado no ano 1941.
De conformidade co previsto no artigo 5 da Lei do patrimonio Nacional de 1940:
“Los bienes que integran el Patrimonio Nacional, cuya propiedad corresponde
al Estado, son inalienables e imprescriptibles, y no podrán sujetarse a ningún
gravamen real ni a ninguna otra Responsabilidad. No obstante, podrán
enajenarse, previa autorización por Decreto acordado en Consejo de Ministros
y a condición de ingresar su importe en el Tesoro, o ser dedicado al
saneamiento y mejora de los bienes constitutivos del Patrimonio, aquellos
bienes inmuebles que carezcan de valor artístico o histórico y no sean aptos,
por su naturaleza y la cuantía de sus productos, para ser mantenidos en el
Patrimonio. (…)”
A configuración destes bens como bens extra comercium é un denominador común
da maior parte das súas normas reguladoras, e tamén da vixente Lei 23/1982, de 16
de xuño, reguladora do Patrimonio Nacional que no apartado segundo do seu artigo
sexto establece que “los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional
serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, gozarán del mismo régimen de
exenciones tributarias que los bienes de dominio público del Estado, y deberán ser
inscritos en el Registro de la Propiedad como de titularidad estatal”.

En definitiva, o Pazo de Meirás, en canto ben integrado no Patrimonio Nacional, é un
ben imprescritible e insusceptible de ser alleado, tendo en conta o seu singular valor
histórico e artístico, o que supón que, unha vez incorporado ao Patrimonio Nacional
(ou ao Patrimonio do Estado), o feito de que fose posuído por máis de 75 anos pola
familia Franco carece de relevancia algunha para os efectos da súa caracterización
como ben de titularidade do devandito Patrimonio, quer Nacional, quer do Estado.
En conclusión, a posesión por mais de 80 anos do ben pola familia Franco en nada
afecta a consideración do ben como integrante do Patrimonio Nacional (ou do
Patrimonio do Estado) dada a natureza imprescritible destes bens.
En definitiva, cabe que as institucións e órganos pertinentes, inste a recuperación de
oficio do Pazo de Meirás, sen que a posesión deste por parte da familia Franco por
mais de 70 anos afecte, en ningún modo, como acabamos de dicir ao exercicio da
devandita acción recuperatoria.
Por todo o anterior, o pleno da Deputación da Coruña, adopta os seguintes
ACORDOS:
1º.- Instar ao Estado a exercitar as acción administrativas e xudiciais oportunas para
os efectos da recuperación posesoria e de oficio para o Patrimonio Público do Pazo
de Meirás, e para teal efecto, comprometer a colaboración da Deputación da Coruña.
2º.- Trasladar á Xunta de Galicia, Parlamento de Galicia, goberno do Estado, Cortes
do Esado, grupos parlamentarios, e a todas as institucións e organismos que
corresponder, en aras da necesaria colaboración institucional, o informe históricoxurídico elaborado por encargo da Deputación da Coruña .
3º.- Socializar desde a Deputación da Coruña tanto o contido do informe históricoxurídico como a demanda de devolver o Pazo ao dominio público.

II.MOCIÓN DOS GRUPOS PROVINCIAIS DE COMPOSTELA ABERTA E MAREA
ATLÁNTICA EN DEFENSA DO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) a nosa comunidade
autónoma é a máis envellecida do Estado e na provincia da Coruña o colectivo de
pensionistas supón o 23% da poboación.
Esta poboación envellecida foise empobrecendo progresivamente polo recorte
sistemático das súas pensións, o que provoca unha perda de autonomía persoal e
acrecenta as necesidades de mantemento dos servizos socio-sanitarios, e unha maior
dependencia dos nosos maiores.
Por outra banda, os datos da Enquisa de Condicións de Vida 2016 indican que
aproximadamente o 29,5%% das familias teñen a súa principal fonte de ingresos na
pensión dunha persoa xubilada e deses ingresos dependen para a cobertura de
necesidades básicas das súas familias.
A modificación lexislativa realizada polo goberno do Partido Popular en 2013 (Lei
23/2013, de 23 de decembro, reguladora do Factor de Sustentabilidade e do Índice de
Revalorización do Sistema de Pensións da Seguridade Social), desvinculou a
actualización das pensións do incremento do IPC e fixou o aumento anual entre o
0,25% e o 0,50%.
Neste contexto, coa actualización dun 0.25% e o incremento do IPC do 1,1% en
decembro (evitamos considerar o dato anómalo que sempre adoita presentar o mes
de xaneiro), volve producirse un ano máis unha perda de poder adquisitivo que coma
sempre prexudica en maior medida ás pensións máis baixas. Na nosa comunidade a
pensión media é de 895,49 euros (datos de xaneiro de 2018 para persoas residentes
en Galicia), sendo a proporción de pensións por baixo do limiar da pobreza do 63%,
cifra que está mais de dez puntos por riba da media estatal, e é a maior de todas as
comunidades autónomas.
Esta situación é aínda máis gravosa no caso das mulleres. Segundo datos do IGE as
pensionistas galegas cobraban a finais de 2016 (último dato publicado) unha media
de 740,73 euros ao mes, fronte ao 1.018,67 euros dos varóns, o que supón unha
diferenza de ingresos do 27'01%. O nivel de precarización no colectivo pensionista en
xeral, pero no das mulleres é explícito: a media deixa a este segmento por debaixo do
Salario Mínimo Interprofesional. En Galicia, dúas de cada tres mulleres pensionistas
cobran menos que a pensión media, mentres que dous de cada tres homes cobra
máis que a pensión media.
En 2016, na nosa provincia as diferenzas fanse notables igualmente. Segundo datos
do Instituto Galego de estatística a pensión media era 1061’65€ euros a pensión
media dos varóns e 758’19 euros á das mulleres, unha diferenza do 28'66%.
Os datos amosan que as mulleres seguen sendo máis vulnerables, e evidencian que
o problema da fenda nas pensións é un máis dos obstáculos coas que se atopan

dentro do mundo laboral, senón que nin sequera o sistema de pensións realiza a
corrección unha vez rematada a vida activa.
O goberno do PP realizou unha reforma laboral que precarizou as condicións laborais
e salariais, baleirou o peto das pensións para pagar xuros de Débeda Pública, e
rescatar entidades bancarias, empresas construtoras, grandes concesionarias e aos
responsables da súa quebra, mentres se recortan salarios e dereitos como os das
pensións públicas.
Está en xogo un dereito non só das e dos pensionistas senón tamén da masa
traballadora. Se o goberno non busca saídas a esta situación, nos próximos anos
pasaremos de ter unha taxa de risco de pobreza moi superior ao 19%, como recolle a
Enquisa de Condicións de Vida 2016, e que sen dúbida, xunto co envellecemento,
comprometen seriamente o futuro de todas e todos.
Por estes motivos, proponse ao Pleno da Deputación Provincial da Coruña a adopción
do seguinte
ACORDO
1.-Mostrar o rexeitamento deste pleno a que o aumento das pensións para este
exercicio 2018 non fose parella ao aumento no custe da vida.
2.- Instar ao goberno do Estado para que:
 Garanta a actualización das pensións de acordo co incremento real do IPC.
 As pensións públicas vaian a cargo dos Presupostos Xerais do Estado.
 Se derroguen as reformas das pensións do 2011 e 2013 e se recuperen os
dereitos socioeconómicos das persoas pensionistas e a idade de xubilación
aos 65 anos.
 Incremente e equipare as pensións mínimas vixentes ao Salario Mínimo
Interprofesional.
 Se derroguen as dúas reformas laborais, as de 2010 e 2012, debido a que as
súas consecuencias nefastas para a calidade do emprego poñen en risco a
sustentabilidade e o futuro das pensións.
 A prohibir, por lei, a libre diposición do Fondo de Reserva das Pensións para
situacións de déficit de cotizacións.

